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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 JID2022049919 14/07/2022 43  CHICKEN CLAYPOT HOUSE HURUF KANJI
DAN LUKISAN

2 DID2022050035 14/07/2022 9  DENX

3 DID2022050058 14/07/2022 3  drhim

4 DID2022052431 21/07/2022 29  LOGO

5 JID2022054318 27/07/2022 38  LINTASMAYA

6 JID2022055120 29/07/2022 40  Banana and Partners

7 DID2022059398 10/08/2022 25  700NKG

8 DID2022069358 09/09/2022 30  SNACK KUPU

9 DID2022070212 13/09/2022 5  MOMAXEL'S KITCHEN YOUR DAILY BABY
MEALS

10 DID2022070723 14/09/2022 35, 43, 29  SANSDAY

11 DID2022073604 22/09/2022 11  AireGard

12 DID2022073681 22/09/2022 25  SCALA STORE

13 DID2022079093 10/10/2022 9  Bio-FMD

14 DID2022079105 10/10/2022 10  Bio-FMD

15 DID2022079116 10/10/2022 1  Bio-FMD

16 DID2022079135 10/10/2022 9  Cerviscan

17 DID2022079143 10/10/2022 10  Cerviscan

18 DID2022079146 10/10/2022 5  Bio-FMD

19 DID2022079156 10/10/2022 1  Cerviscan

20 DID2022080004 12/10/2022 14  CAKRADAYU

21 DID2022080583 13/10/2022 9  ERACOM

22 DID2022080742 14/10/2022 25  MaDev
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23 DID2022081712 18/10/2022 8  "ARTFUL INK" dan Logo

24 DID2022081724 18/10/2022 10  "ARTFUL INK" dan Logo

25 DID2022081727 18/10/2022 25  "ARTFUL INK" dan Logo

26 JID2022081728 18/10/2022 35  "ARTFUL INK" dan Logo

27 JID2022084023 24/10/2022 43  Lambo Steakhouse + Logo

28 JID2022084634 25/10/2022 43  COL∆BOR∆

29 JID2022084760 26/10/2022 35  YaRISSA

30 DID2022084761 26/10/2022 32  AIRBINAR

31 DID2022084763 26/10/2022 30  KIMOET

32 DID2022084771 26/10/2022 30  CEASARINA COOKIES

33 DID2022084774 26/10/2022 30  sami mitra

34 DID2022084777 26/10/2022 3  DAN DEO

35 DID2022084944 26/10/2022 18  Sudarwati House Plastik

36 JID2022084946 26/10/2022 35  BALI ETHNICS

37 DID2022084952 26/10/2022 29  KERUPUK KULIT DUA SAUDARA

38 DID2022084955 26/10/2022 24  Bersinar Home

39 DID2022084957 26/10/2022 29  Kimochi

40 DID2022084960 26/10/2022 29  Naiyusa

41 DID2022084962 26/10/2022 30  Sari's Rasa

42 DID2022084963 26/10/2022 30  ALAI

43 JID2022084964 26/10/2022 43  WARME (WARUNG RAME) MAMA HAIDAR

44 DID2022084965 26/10/2022 30  Passapeda Golla'ta

45 DID2022084967 26/10/2022 30  TaKaSi KOPI
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46 JID2022084970 26/10/2022 43  di Dapur Raya

47 DID2022084979 26/10/2022 22  Jenny Macrame

48 DID2022084988 26/10/2022 31  Teramaggo

49 DID2022084993 26/10/2022 18  Tanjung Craft

50 DID2022084994 26/10/2022 30  Abdu

51 J302022085215 27/10/2022 43  NOVILLA

52 J302022085220 27/10/2022 35  NOVILLA

53 D012022085221 27/10/2022 1  POSTAR

54 DID2022085226 27/10/2022 3  HELLONOONA

55 DID2022085233 27/10/2022 5  Extrasida

56 DID2022085237 27/10/2022 25  A.K do

57 JID2022085238 27/10/2022 45  LOGO

58 DID2022085239 27/10/2022 5  SAPULARIS

59 JID2022085240 27/10/2022 41  PERSONA PUBLIC SPEAKING

60 DID2022085242 27/10/2022 5  Biopesti

61 J172022085243 27/10/2022 44  APOTEK CRYSTAL

62 DID2022085244 27/10/2022 19  ASTRO

63 JID2022085246 27/10/2022 41  BACASMARTKIDZ + LOGO

64 DID2022085286 27/10/2022 1  ALBAUGH your alternative

65 DID2022085287 27/10/2022 34  BASKARA

66 DID2022085288 27/10/2022 30  EBIKU + GAMBAR

67 DID2022085289 27/10/2022 5  ALBAUGH your alternative

68 JID2022085290 27/10/2022 43  NAGA + LOGO
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69 DID2022085291 27/10/2022 30  Blastaria

70 DID2022085292 27/10/2022 3  CHRIST BEAUTY CARE

71 JID2022085293 27/10/2022 35  ALBAUGH your alternative

72 DID2022085294 27/10/2022 7  NOMURI DAN LOGO

73 DID2022085295 27/10/2022 32  NASASODA

74 DID2022085296 27/10/2022 30  Bee Madu Jaya

75 JID2022085297 27/10/2022 44  ALBAUGH your alternative

76 DID2022085298 27/10/2022 30  SAKANAKU + GAMBAR

77 DID2022085299 27/10/2022 1  SAWONGGALING

78 JID2022085302 27/10/2022 37  PT. SEMESTA MULTI GUNA + Logo SMG

79 DID2022085303 27/10/2022 3  Aydan

80 DID2022085305 27/10/2022 19  MR BOND MORTAR

81 DID2022085306 27/10/2022 11  AXON

82 JID2022085307 27/10/2022 35  MAHARAJA - MHRJ

83 JID2022085308 27/10/2022 44  Bo Luo Nail's

84 DID2022085309 27/10/2022 29  Rkans

85 JID2022085310 27/10/2022 39  PT. SEMESTA MULTI GUNA + Logo SMG

86 DID2022085311 27/10/2022 25  XOVE

87 DID2022085312 27/10/2022 30  Aksa

88 DID2022085314 27/10/2022 3  TuRaw Beauty

89 DID2022085315 27/10/2022 29  Mahkota Utara

90 DID2022085316 27/10/2022 9  smartwork

91 DID2022085317 27/10/2022 3  ARIANNA
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92 DID2022085318 27/10/2022 3  Sulfa You Will Glow

93 DID2022085319 27/10/2022 3  M'ZEL

94 DID2022085320 27/10/2022 1  CDC

95 DID2022085416 27/10/2022 9  Mr&Mrs. Cool

96 DID2022085417 27/10/2022 12  REVVTECH + LOGO

97 DID2022085424 27/10/2022 5  JAGAK LAWAN

98 DID2022085425 27/10/2022 3  Danta Skincare

99 DID2022085426 27/10/2022 14  TANG & YENNI

100 JID2022085432 27/10/2022 44  AESMED

101 JID2022085434 27/10/2022 35  edunesia.net

102 DID2022085437 27/10/2022 5  LABTEN

103 DID2022085439 27/10/2022 7  SK SERBA KARET

104 DID2022085440 27/10/2022 33  ORCA

105 D112022085441 27/10/2022 2, 19  E J SUPER

106 DID2022085443 27/10/2022 33  SAVOR

107 JID2022085444 27/10/2022 43  Kopi Satu Hati Salam Satu Jiwa

108 DID2022085449 27/10/2022 16  AESMED

109 JID2022085449 27/10/2022 43  THE LABEL

110 DID2022085450 27/10/2022 3  JERY & KERY

111 DID2022085451 27/10/2022 21  PAVO & Lukisan

112 DID2022085453 27/10/2022 5  LEVONEST

113 DID2022085455 27/10/2022 1  MANISE

114 DID2022085457 27/10/2022 22  LILY UNGU
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115 DID2022085459 27/10/2022 3  emdio   +  logo

116 DID2022085461 27/10/2022 9  JVISSIN

117 JID2022085462 27/10/2022 35  THE 8 Signature AT CBD PIK 2 + LOGO

118 DID2022085465 27/10/2022 29  BAKSO MERCON WONG SINGOSARI

119 J222022085466 27/10/2022 43  Kampoeng Iwak

120 DID2022085469 27/10/2022 10  Vastrack

121 DID2022085470 27/10/2022 5  COLICEZE

122 J152022085471 27/10/2022 35  eBajau

123 DID2022085473 27/10/2022 14  JERY & KERY

124 DID2022085531 27/10/2022 30  Mbak Siwuk

125 DID2022085543 27/10/2022 30  MAMIPHKU

126 DID2022085544 27/10/2022 30  UTTON IDN

127 DID2022085649 28/10/2022 28  ELSA

128 JID2022085746 28/10/2022 43  FavorEat Group

129 JID2022085747 28/10/2022 35  RELUVIE & Lukisan

130 DID2022085749 28/10/2022 30  Dapoer R-Tiga

131 DID2022085750 28/10/2022 9  CHARGR + LOGO

132 DID2022085751 28/10/2022 1  Nunu

133 DID2022085752 28/10/2022 29  BABYRAE KITCHEN DAN LOGO

134 DID2022085753 28/10/2022 30  ERENKA

135 DID2022085754 28/10/2022 30  AH HUAT

136 DID2022085755 28/10/2022 28  Scarlet & Violet

137 DID2022085756 28/10/2022 3  Miska Oil
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138 JID2022085757 28/10/2022 35  Hijacket & Lukisan

139 D152022085758 28/10/2022 3  Luna FS Beauty

140 DID2022085759 28/10/2022 29  SELAI KELENGKENG

141 JID2022085760 28/10/2022 45  KI UNS

142 DID2022085761 28/10/2022 8  BANYU

143 DID2022085762 28/10/2022 25  Zenira.Co

144 JID2022085763 28/10/2022 41  SEBELAS MARET HIDROPONIK

145 DID2022085764 28/10/2022 16  UNI TAPE

146 JID2022085765 28/10/2022 41  uns innovation hub

147 DID2022085766 28/10/2022 3  TIRSHA

148 DID2022085767 28/10/2022 35, 37, 38, 9, 41, 42  GOLF MONSTERS RAGNAROK

149 JID2022085768 28/10/2022 36  PENJAMINAN ONLINE + LOGO

150 DID2022085769 28/10/2022 19  TR - Tembok

151 JID2022085770 28/10/2022 35  RUMKU

152 DID2022085771 28/10/2022 1  SWD

153 DID2022085772 28/10/2022 5  ITECH NANO C9 SHUBARU

154 JID2022085773 28/10/2022 43  RATU BAKWAN MALANG + LOGO

155 DID2022085774 28/10/2022 3  NAHDAMIKHAYLA

156 DID2022085775 28/10/2022 32  Nutrisius + logo

157 DID2022085776 28/10/2022 9  BANYU

158 DID2022085987 28/10/2022 9  Credence

159 DID2022085988 28/10/2022 7  ANSHOR MIXER & Lukisan

160 DID2022085989 28/10/2022 9  BEVA CABLE CAGE + LOGO
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161 DID2022085990 28/10/2022 3  bop care

162 JID2022085991 28/10/2022 35  LOGO

163 JID2022085992 28/10/2022 37  BEVA CABLE CAGE + LOGO

164 DID2022085993 28/10/2022 31  MORAFARM

165 DID2022085994 28/10/2022 11  JAYCO & LOGO

166 DID2022085995 28/10/2022 1  ArthaHumat

167 JID2022085996 28/10/2022 35  JOJO MUSIC STORE

168 DID2022085997 28/10/2022 16  Credence

169 DID2022085998 28/10/2022 3  OLIVE BEAUTY DAN LOGO

170 DID2022085999 28/10/2022 30  Colavita & Logo

171 JID2022086000 28/10/2022 42  M8 & Lukisan

172 DID2022086001 28/10/2022 30  Sambel Asa

173 DID2022086002 28/10/2022 6  BEVA PAS DOUBLE WIRE + LOGO

174 JID2022086002 28/10/2022 43  OVER HORIZON + LOGO

175 DID2022086003 28/10/2022 12  KINGBOSS

176 DID2022086004 28/10/2022 17  CUAN

177 JID2022086005 28/10/2022 41  LOGO

178 JID2022086007 28/10/2022 35  LOYAL REWARD

179 JID2022086008 28/10/2022 35  SHARLOTTE FLOVERISH

180 JID2022086009 28/10/2022 37  BEVA PAS DOUBLE WIRE + LOGO

181 DID2022086010 28/10/2022 7  JENS LEE DAN LOGO

182 JID2022086011 28/10/2022 38  Credence

183 JID2022086012 28/10/2022 36, 37, 39, 40  Logo
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184 DID2022086013 28/10/2022 3  Aqiela'S

185 DID2022086014 28/10/2022 22  CUAN

186 JID2022086015 28/10/2022 45  M8 & Lukisan

187 DID2022086016 28/10/2022 25  CUAN

188 DID2022086017 28/10/2022 43, 29  JAYSONS MEATS

189 DID2022086018 28/10/2022 3  HALOCA BEAUTY + Logo

190 JID2022086019 28/10/2022 41, 44  REAL YOGA & THERAPY

191 JID2022086020 28/10/2022 44  HEAVENLYLOOKS CLINIC DAN LOGO

192 DID2022086021 28/10/2022 25  Wilmer Studios + logo

193 DID2022086022 28/10/2022 8  Nunu

194 JID2022086023 28/10/2022 39  GUDANGKAIN + LOGO

195 DID2022086024 28/10/2022 30  BURGER TOWER

196 JID2022086025 28/10/2022 38  NUSANTARA ONE

197 DID2022086026 28/10/2022 8  Tinu

198 DID2022086027 28/10/2022 3  DHANEL OUDH

199 JID2022086028 28/10/2022 35  CUAN

200 DID2022086029 28/10/2022 35, 28, 31  PETS R US

201 JID2022086030 28/10/2022 43  Tjemilan Nusantara

202 DID2022086031 28/10/2022 25  MAPUCHE

203 DID2022086032 28/10/2022 9  KSRAN

204 JID2022086033 28/10/2022 35  METATEK & Lukisan

205 DID2022086034 28/10/2022 22  Nunu

206 JID2022086035 28/10/2022 38  BANYU
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207 DID2022086036 28/10/2022 29  SUMYUYAN

208 JID2022086037 28/10/2022 35, 36  Pras inc. Devoted to You

209 DID2022086038 28/10/2022 22  Tinu

210 JID2022086039 28/10/2022 35  ROKÈVELA & CO.

211 DID2022086040 28/10/2022 30  KWETIAW JMPOLLL

212 JID2022086041 28/10/2022 41  NUSANTARA ONE

213 JID2022086042 28/10/2022 37  METATEK & Lukisan

214 DID2022086043 28/10/2022 25  CORTIGER

215 DID2022086044 28/10/2022 30  MARWAH

216 JID2022086045 28/10/2022 35  SUNSUN OFFICIAL

217 DID2022086160 29/10/2022 5  Permata Slimming

218 DID2022086161 29/10/2022 5  momiom

219 DID2022086162 29/10/2022 5  ALMAXSLIM

220 D192022086163 29/10/2022 30  KASIANUS PAWEYARI

221 DID2022086164 29/10/2022 3  DERMAWORKS it works on you + GAMBAR

222 DID2022086166 29/10/2022 30  MANGANLAGI DAN LOGO

223 DID2022086167 29/10/2022 3  Syairaluna + Logo

224 DID2022086168 29/10/2022 11  Bearoma

225 JID2022086169 29/10/2022 35  MANGANLAGI DAN LOGO

226 JID2022086170 29/10/2022 35  Immoderma

227 DID2022086171 29/10/2022 35, 28  sokany

228 DID2022086172 29/10/2022 25  DHAFINA

229 JID2022086174 29/10/2022 35  BRODO
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230 DID2022086175 29/10/2022 29  MamaBee

231 D192022086176 29/10/2022 18  AMUNGME MORE

232 DID2022086177 29/10/2022 18  MYLES

233 DID2022086221 30/10/2022 5  BIOCAL-95

234 DID2022086222 30/10/2022 25  SHELAVERA

235 JID2022086223 30/10/2022 41  NINE

236 DID2022086224 30/10/2022 3  BINECCA

237 JID2022086225 30/10/2022 42  NINE

238 JID2022086226 30/10/2022 44  NINE

239 JID2022086227 30/10/2022 41  9 NINE LUMINOS

240 JID2022086228 30/10/2022 42  9 NINE LUMINOS

241 DID2022086303 31/10/2022 1  MAKRO HOTMELT

242 JID2022086304 31/10/2022 41  biMBA AIUEO SOCCER SCHOOL

243 DID2022086305 31/10/2022 30  Indoculinaire  Daérasa Cita Rasa Kampung
Halamanku + Lukisan

244 JID2022086306 31/10/2022 45  MICCA BRIDES

245 J222022086307 31/10/2022 35, 44  APOTEK K-24

246 DID2022086308 31/10/2022 1  ORGAMIN-DA

247 DID2022086309 31/10/2022 25  Mesin Klasik

248 DID2022086310 31/10/2022 32  STREAM & LOGO

249 JID2022086311 31/10/2022 41  Kelas.com#BelajarLebihMudah

250 JID2022086312 31/10/2022 41  Universitas Faletehan : Inovatif, Terkemuka,
Terpercaya

251 JID2022086314 31/10/2022 41  Credence

252 JID2022086315 31/10/2022 36  INDOxyz
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253 DID2022086316 31/10/2022 30  RUJU'S

254 JID2022086318 31/10/2022 35  Credence

255 JID2022086319 31/10/2022 44  MERMAID INJECTION + Logo

256 DID2022086320 31/10/2022 33  THE STILL

257 DID2022086321 31/10/2022 12  LOGO

258 DID2022086322 31/10/2022 1  MAKRO GLUE

259 JID2022086323 31/10/2022 42  SOFYAN HIS HOSPITALITY INFORMATION
SYSTEM

260 DID2022086324 31/10/2022 25  DOMILIE

261 DID2022086524 31/10/2022 3  HENUMY

262 DID2022086525 31/10/2022 9  Jisung Protech

263 JID2022086526 31/10/2022 35  JPTV

264 DID2022086527 31/10/2022 17  ASPIRA + Logo

265 JID2022086528 31/10/2022 38  JPTV

266 DID2022086529 31/10/2022 3  JEVLYN

267 DID2022086530 31/10/2022 9  CTRL

268 DID2022086531 31/10/2022 35, 36, 37, 38, 41, 43,
44, 29, 45, 31  JALA

269 JID2022086532 31/10/2022 35  JPEO

270 DID2022086533 31/10/2022 3  HELFIE BEAUTY by dr. Fian dan Lukisan

271 DID2022086534 31/10/2022 3  FERTAN

272 DID2022086535 31/10/2022 3  Shingmulnara

273 DID2022086536 31/10/2022 6  BANTENG + LOGO

274 DID2022086537 31/10/2022 11  ASPIRA EXPOSIO

275 DID2022086538 31/10/2022 20  MOMOTARO&FRIENDS dengan karakter
China dan karakter Jepang dan Lukisan
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276 DID2022086539 31/10/2022 16  JAWA POS SPORTAINMENT

277 DID2022086540 31/10/2022 5  ROHTO REGRO

278 DID2022086541 31/10/2022 29  Granitafit

279 DID2022086542 31/10/2022 3, 35  CRYSTAL TOMATO

280 DID2022086543 31/10/2022 30  AREN MANGGIS (LUKISAN)

281 DID2022086544 31/10/2022 3  KEZZO

282 DID2022086545 31/10/2022 3  SHIZUKA BY DM

283 JID2022086546 31/10/2022 38  JAWA POS SPORTAINMENT

284 DID2022086547 31/10/2022 25  BOTOL SHAUKAT

285 JID2022086548 31/10/2022 44  JALA SMARTFARM

286 DID2022086549 31/10/2022 16  JAWA POS METROPOLIS

287 DID2022086550 31/10/2022 32  Granitafit

288 DID2022086551 31/10/2022 25  NEXTAR

289 JID2022086553 31/10/2022 41  SHRIMPHUB BY JALA

290 DID2022086554 31/10/2022 30  MOMOTARO&FRIENDS dengan karakter
China dan karakter Jepang dan Lukisan

291 JID2022086555 31/10/2022 44  UTUH + Logo

292 JID2022086556 31/10/2022 38  JAWA POS METROPOLIS

293 DID2022086557 31/10/2022 11  CTRL

294 DID2022086558 31/10/2022 3  NAVE + LOGO

295 DID2022086559 31/10/2022 9  JAWA POS RADAR

296 DID2022086560 31/10/2022 25  Trequa

297 DID2022086561 31/10/2022 16  JAWA POS RADAR

298 JID2022086562 31/10/2022 44  NAVE + LOGO
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299 DID2022086563 31/10/2022 21  ATHOME + Logo

300 DID2022086564 31/10/2022 33  MARTELL Device

301 DID2022086565 31/10/2022 11  PRORIDER + LOGO

302 DID2022086566 31/10/2022 33  MARTELL Device

303 DID2022086567 31/10/2022 33  MARTELL Device

304 JID2022086568 31/10/2022 35  JAWA POS RADAR

305 DID2022086569 31/10/2022 24  WORLD CHAMPION + LUKISAN

306 JID2022086570 31/10/2022 36  JPGADAI

307 DID2022086571 31/10/2022 33  MARTELL Device

308 DID2022086572 31/10/2022 29  LOGO

309 JID2022086573 31/10/2022 35  CTRL

310 DID2022086574 31/10/2022 24  WADI AMED + LUKISAN

311 JID2022086575 31/10/2022 38  JAWA POS RADAR

312 DID2022086576 31/10/2022 25  MANUHARSA

313 DID2022086577 31/10/2022 30  LOGO

314 JID2022086578 31/10/2022 41  JAWA POS RADAR

315 DID2022086579 31/10/2022 7  NPP NIPPON PARTS & Lukisan

316 JID2022086580 31/10/2022 42  CTRL

317 DID2022086581 31/10/2022 1  BM GIB TB

318 DID2022086582 31/10/2022 12  PRORIDER + LOGO

319 DID2022086583 31/10/2022 12  BIMA

320 DID2022086744 01/11/2022 12  ASPIRA EXPOSIO

321 DID2022086745 01/11/2022 25  Blueprint
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322 DID2022086747 01/11/2022 32  TENDER COCO

323 DID2022086748 01/11/2022 9  ASPIRA + Logo

324 DID2022086749 01/11/2022 7  LOGO DP

325 DID2022086750 01/11/2022 25  BATIK KAMA MANDAKA + LOGO HURUF
HANACARAKA

326 JID2022086751 01/11/2022 43  AIR ISLAND RESORT

327 DID2022086752 01/11/2022 30  EMPAT MAWAR

328 DID2022086753 01/11/2022 5  PAKET PADI JOSS

329 JID2022086754 01/11/2022 41  Tunas Indonesia Special Education and
Vocational

330 DID2022086755 01/11/2022 29  KARAKTER HURUF NON LATIN

331 DID2022086756 01/11/2022 7  COOLCO & Lukisan

332 DID2022086757 01/11/2022 3  Jamais

333 DID2022086758 01/11/2022 25  SUPERBLANK

334 DID2022086759 01/11/2022 3  Hb Rose dan Lukisan

335 DID2022086760 01/11/2022 3  A&D SKINCARE

336 JID2022086761 01/11/2022 43  GO-SAERI

337 JID2022086762 01/11/2022 36, 41, 43, 44  DOMISILI

338 DID2022086763 01/11/2022 7  DELTA DAN LUKISAN

339 DID2022086764 01/11/2022 30  PEMPEK OMBAY

340 DID2022086765 01/11/2022 21  SURYA SINCE 1950 + LOGO

341 DID2022086766 01/11/2022 37, 38, 9, 42  BDX INDONESIA

342 JID2022086767 01/11/2022 43  OLD SHANGHAI SEDAYU CITY + LOGO

343 JID2022086768 01/11/2022 36  LifeCARE

344 DID2022086769 01/11/2022 3  Cahaya Alami
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345 DID2022086770 01/11/2022 1  ASPIRA EXPOSIO

346 DID2022086771 01/11/2022 25  HERO LEATHER SHOES

347 DID2022086772 01/11/2022 32  LULIN'S LEMON

348 DID2022086773 01/11/2022 5  caretopain artinya merawat rasa nyeri,
pengucapanya ker-tu-pen

349 JID2022086775 01/11/2022 45  1-888-ECHO

350 DID2022086983 01/11/2022 10  SANDTRONIC SUTURE

351 JID2022086985 01/11/2022 41  IndiBiz+Logo

352 DID2022086986 01/11/2022 16, 25, 41  Legacy

353 DID2022086987 01/11/2022 12  EGL + LOGO

354 DID2022086988 01/11/2022 9  dxb

355 JID2022086989 01/11/2022 41  LifeFest by IFG Life & Logo

356 DID2022086990 01/11/2022 3  IZARA GLOW

357 DID2022086991 01/11/2022 9  FAB

358 DID2022086992 01/11/2022 11  Rockstar

359 JID2022086993 01/11/2022 42  IndiBiz+Logo

360 DID2022086994 01/11/2022 30  Hilma Cakes and Cookies

361 DID2022086995 01/11/2022 5  LAUREL B

362 DID2022086996 01/11/2022 3  joziba

363 DID2022086997 01/11/2022 3  BEARDO dan Logo

364 JID2022086998 01/11/2022 41  LifeFest by IFG Life & Logo

365 DID2022086999 01/11/2022 14  TINDIK

366 DID2022087000 01/11/2022 3  MESOMAJOR

367 JID2022087001 01/11/2022 43  Angels & I
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368 JID2022087002 01/11/2022 37  RED WASH

369 DID2022087003 01/11/2022 1  WIGUNA

370 DID2022087004 01/11/2022 25  Snkgo

371 DID2022087005 01/11/2022 9  Uwanti

372 DID2022087006 01/11/2022 20  Hloop

373 DID2022087007 01/11/2022 29  TAMRT AL MADINAH

374 DID2022087008 01/11/2022 25  Yaweey

375 JID2022087009 01/11/2022 35  KEMUDI flemasys + Lukisan

376 DID2022087010 01/11/2022 20  DJ TECH

377 JID2022087011 01/11/2022 42  KEMUDI flemasys + Lukisan

378 JID2022087012 01/11/2022 43  WONG SAIKI

379 DID2022087013 01/11/2022 7  WIGUNA

380 JID2022087014 01/11/2022 35  SAFE DRIVING, SAVE DATA, SAVE MONEY

381 DID2022087015 01/11/2022 30  Mie Kembar Kateman

382 JID2022087015 01/11/2022 42  SAFE DRIVING, SAVE DATA, SAVE MONEY

383 DID2022087016 01/11/2022 1  Cakra Eco Energy

384 DID2022087017 01/11/2022 8  WIGUNA

385 DID2022087018 01/11/2022 28  BTI

386 DID2022087019 01/11/2022 1  AGRIBIO EXTRA

387 DID2022087020 01/11/2022 1  AGRIBIO PRO

388 DID2022087021 01/11/2022 3  FALCON BRAND AROMA STICKS

389 JID2022087022 01/11/2022 44  SINGMED + LOGO

390 DID2022087023 01/11/2022 5  SINGMED + LOGO
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391 DID2022087024 01/11/2022 9  LegalSistance + Logo

392 JID2022087025 01/11/2022 35  LAUREL B

393 DID2022087026 01/11/2022 25  AL - MARKAZ

394 DID2022087027 01/11/2022 25  PROJECTILE.ID

395 DID2022087028 01/11/2022 20  OSAKA DAN LOGO

396 DID2022087029 01/11/2022 29  Telor SD

397 DID2022087030 01/11/2022 3  SK FI DIOR - SK

398 DID2022087031 01/11/2022 6  MAXALPHA DAN LUKISAN

399 DID2022087033 01/11/2022 9  Unlimitech

400 DID2022087034 01/11/2022 16, 41, 25  Ftrd atau Featured

401 JID2022087035 01/11/2022 35  ARASHI

402 J102022087036 01/11/2022 37  STHANA JERUK PURUT

403 DID2022087037 01/11/2022 9  Life by IFG & Logo

404 JID2022087038 01/11/2022 35  Life by IFG & Logo

405 JID2022087039 01/11/2022 36  Life by IFG & Logo

406 JID2022087040 01/11/2022 41, 44  Merakit Diri

407 DID2022087041 01/11/2022 6  ANOA INDUSTRIES

408 DID2022087100 02/11/2022 5  Sebugar

409 DID2022087101 02/11/2022 3  LOGO + Arfa NATURAL BABY OIL

410 DID2022087102 02/11/2022 25  NUKEY JEANS CO.

411 JID2022087103 02/11/2022 43  DAPOER IBUN

412 DID2022087104 02/11/2022 10, 28  Sweetybayi

413 DID2022087105 02/11/2022 29  DapoeR Azizah
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414 DID2022087106 02/11/2022 29  Chandy malinda

415 JID2022087107 02/11/2022 43  NANG NING NUNG

416 DID2022087109 02/11/2022 5  TAHES

417 DID2022087110 02/11/2022 5  AVOS

418 DID2022087111 02/11/2022 30  Lipu Snack

419 DID2022087112 02/11/2022 3  Dr.M-Care Organic

420 JID2022087113 02/11/2022 35  EVERNEXT

421 JID2022087114 02/11/2022 41  DRINI PARK + LOGO

422 DID2022087115 02/11/2022 30  Roti Candu

423 DID2022087116 02/11/2022 32  Natural Jojobirdnest

424 DID2022087117 02/11/2022 18  Fanjaya

425 DID2022087118 02/11/2022 1  ONE PLAS

426 JID2022087119 02/11/2022 35  BROCO

427 DID2022087120 02/11/2022 30  BET HAPPY FIDA BHF Jajanan Nusantara

428 DID2022087121 02/11/2022 29  Abah FIRDAUS

429 DID2022087122 02/11/2022 3  Arôme

430 DID2022087123 02/11/2022 30  BERAS POCI

431 DID2022087124 02/11/2022 10  EKOMED MEDICAL

432 DID2022087125 02/11/2022 12  COSWHEEL

433 JID2022087126 02/11/2022 35  MACOMATA

434 DID2022087127 02/11/2022 20  DANICA

435 DID2022087128 02/11/2022 3  ANNAFEL

436 DID2022087129 02/11/2022 30  MA'MIRA
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437 JID2022087130 02/11/2022 35  EXCALIBUR

438 DID2022087131 02/11/2022 5  TORIBEST

439 DID2022087132 02/11/2022 16  OLD SHANGHAI SEDAYU CITY + LOGO

440 DID2022087133 02/11/2022 3  HÉRITIER

441 JID2022087134 02/11/2022 43  HALAL RED LAMIAN + LUKISAN

442 DID2022087135 02/11/2022 30  Cibuy

443 DID2022087136 02/11/2022 9  M  logo

444 JID2022087138 02/11/2022 35   order to wash OTW

445 DID2022087139 02/11/2022 30  AT Ami Tata Snack & Food

446 JID2022087140 02/11/2022 37   order to wash OTW

447 JID2022087141 02/11/2022 43  SATU MAKNA Logo

448 DID2022087142 02/11/2022 25  ANNAFEL

449 JID2022087143 02/11/2022 36  M  logo

450 DID2022087144 02/11/2022 29  Mister Hotdog

451 JID2022087145 02/11/2022 41  I CARE NUSANTARA

452 DID2022087146 02/11/2022 25  R&H

453 DID2022087147 02/11/2022 9  Air Minum Universitas Terbuka Purwokerto

454 DID2022087194 02/11/2022 3  DESILINA

455 JID2022087195 02/11/2022 35  LOGO

456 DID2022087196 02/11/2022 5  DORAXONE

457 JID2022087197 02/11/2022 42  APTUOS

458 DID2022087198 02/11/2022 3  Logo R

459 DID2022087199 02/11/2022 9  DIMONITOR.ID
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460 JID2022087200 02/11/2022 35  ASO Agen Semua Official

461 JID2022087201 02/11/2022 44  BEAUTY PALACE

462 D192022087202 02/11/2022 18  ANA.BUK

463 DID2022087203 02/11/2022 31  YOLD REJUVENATION VILLAGE

464 DID2022087204 02/11/2022 9  KONECT

465 DID2022087205 02/11/2022 30  Citysnack

466 DID2022087206 02/11/2022 9  cuan.ku

467 DID2022087207 02/11/2022 9  thome

468 JID2022087208 02/11/2022 36  aisi CAPITAL

469 JID2022087209 02/11/2022 42  KONECT

470 DID2022087210 02/11/2022 3  mizgloei

471 DID2022087211 02/11/2022 11  ESV

472 DID2022087213 02/11/2022 9  Silau EYEWEAR

473 JID2022087213 02/11/2022 43  LIVVA catering

474 DID2022087214 02/11/2022 30  KUJARE MANJAH

475 DID2022087215 02/11/2022 9  LifeFORCE

476 DID2022087216 02/11/2022 30  888 TEA & COFFEE ESTABLISHED 1942 &
Lukisan

477 JID2022087217 02/11/2022 43  HONEY & SMOKE + Lukisan

478 JID2022087218 02/11/2022 44  uSmile Dental Care

479 DID2022087219 02/11/2022 9  Melek EYEWEAR

480 JID2022087220 02/11/2022 35  LifeFORCE

481 DID2022087221 02/11/2022 30  EAT & MEET

482 JID2022087222 02/11/2022 41  IDFES INDONESIA FASHION ECOSYSTEM
SUMMIT
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483 DID2022087223 02/11/2022 9  ESV

484 JID2022087224 02/11/2022 44  TINDIK

485 D192022087225 02/11/2022 18  marsia koleksen

486 JID2022087226 02/11/2022 36  LifeFORCE

487 DID2022087227 02/11/2022 29  HAIYUU

488 DID2022087228 02/11/2022 7  ESV

489 DID2022087229 02/11/2022 3  THE WELLNESS SOCIETY HEALTHY LIVING
+ Lukisan/Logo TWS

490 JID2022087230 02/11/2022 42  LifeFORCE

491 DID2022087231 02/11/2022 25  VINIC

492 DID2022087232 02/11/2022 9  REVOLUTION

493 D182022087233 02/11/2022 29  PEMPEK KULO BY TIKA

494 DID2022087235 02/11/2022 3  iselect

495 DID2022087236 02/11/2022 30  Pawon Utie

496 DID2022087237 02/11/2022 30  befood Setra Ramos

497 DID2022087238 02/11/2022 5  THE WELLNESS SOCIETY HEALTHY LIVING
+ Lukisan/Logo TWS

498 JID2022087239 02/11/2022 43  BLACK CAT

499 DID2022087240 02/11/2022 25  ORTSID + LOGO

500 JID2022087241 02/11/2022 42  Implus Architect

501 JID2022087242 02/11/2022 41  LOGO

502 DID2022087243 02/11/2022 30  befood SLYP SUPER

503 DID2022087244 02/11/2022 3  RELUVIE & LUKISAN

504 DID2022087246 02/11/2022 32  PRAJJAN

505 DID2022087247 02/11/2022 30  befood ROJOLELE SRINUK KLATEN
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506 DID2022087248 02/11/2022 21  THE WELLNESS SOCIETY HEALTHY LIVING
+ Lukisan/Logo TWS

507 DID2022087249 02/11/2022 5  BMicro+

508 DID2022087250 02/11/2022 30  befood Pandanwangi Cianjur

509 DID2022087251 02/11/2022 1  V.T + Logo

510 DID2022087252 02/11/2022 25  Yen Fashion

511 D152022087253 02/11/2022 3  FHY GLOW SKIN

512 JID2022087253 02/11/2022 38  CryptoTalk

513 DID2022087254 02/11/2022 9  LifeHUB

514 JID2022087255 02/11/2022 35  RD R3D3

515 JID2022087256 02/11/2022 36  RD R3D3

516 JID2022087257 02/11/2022 42  METATEK & Lukisan

517 JID2022087258 02/11/2022 40  Rakyat Printing

518 JID2022087259 02/11/2022 35  iselect

519 JID2022087260 02/11/2022 35  LifeHUB

520 DID2022087261 02/11/2022 30  Florea

521 DID2022087262 02/11/2022 30  NUSA TEA TALES

522 JID2022087264 02/11/2022 35  MOLA DIGITAL

523 JID2022087265 02/11/2022 35  AIMS

524 DID2022087266 02/11/2022 1  SUPER TRUBUS DAN LUKISAN

525 JID2022087267 02/11/2022 41  THE WELLNESS SOCIETY HEALTHY LIVING
+ Lukisan/Logo TWS

526 JID2022087268 02/11/2022 36  LifeHUB

527 DID2022087269 02/11/2022 30  POETTEA & CO

528 DID2022087270 02/11/2022 3  alvaraskin
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529 D102022087272 02/11/2022 25  ALDABRA + LOGO

530 JID2022087273 02/11/2022 42  LifeHUB

531 DID2022087275 02/11/2022 7  CROWN DIAMOND  + LUKISAN KEPALA
ELANG

532 DID2022087276 02/11/2022 7  MegaWeld

533 DID2022087277 02/11/2022 30  GAYATEA & CO

534 DID2022087278 02/11/2022 29  Go-Chic

535 DID2022087280 02/11/2022 1  FedG STRONG SPRAY

536 DID2022087281 02/11/2022 3  RSWGLOW

537 D152022087282 02/11/2022 3  MORA TAWAS

538 DID2022087283 02/11/2022 9  BimaTech

539 DID2022087284 02/11/2022 9  LifeHUB

540 JID2022087285 02/11/2022 35  AURAFRAGRANCE

541 JID2022087333 02/11/2022 35  ANKER

542 DID2022087334 02/11/2022 9  LifeNET & Logo

543 DID2022087335 02/11/2022 1  Bestblue

544 DID2022087336 02/11/2022 30  Bunich.id

545 DID2022087337 02/11/2022 9  danai.id + LOGO

546 DID2022087338 02/11/2022 29  Dapur Mama Raya

547 JID2022087339 02/11/2022 35  BeWell

548 JID2022087340 02/11/2022 35  LifeNET & Logo

549 DID2022087341 02/11/2022 34  BUDDZ

550 JID2022087342 02/11/2022 38  ANKER

551 DID2022087343 02/11/2022 31  MEONG MEONG IE & GAMBAR
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552 DID2022087344 02/11/2022 18  Maliqa & Logo

553 JID2022087345 02/11/2022 36  LifeNET & Logo

554 DID2022087346 02/11/2022 9  REISUO

555 DID2022087347 02/11/2022 5  ALHISTOMED

556 JID2022087348 02/11/2022 42  LifeNET & Logo

557 DID2022087349 02/11/2022 11  TORRAS

558 DID2022087350 02/11/2022 21  Livycook & Logo

559 JID2022087351 02/11/2022 36  MOLA DIGITAL

560 DID2022087352 02/11/2022 12  T-REXC

561 DID2022087353 02/11/2022 4  Bestblue

562 DID2022087354 02/11/2022 3  Marski

563 DID2022087355 02/11/2022 3  BEAUTY PALACE

564 DID2022087356 02/11/2022 6  BOWEITI + LOGO

565 DID2022087357 02/11/2022 3  VAELA

566 DID2022087358 02/11/2022 9  LifeNET & Logo

567 DID2022087359 02/11/2022 9  MiSLENS logo

568 DID2022087360 02/11/2022 5  SuperCareMed+ health Care

569 DID2022087361 02/11/2022 7  CETEPE

570 DID2022087363 02/11/2022 5  NEWSAHARA-500SL

571 JID2022087364 02/11/2022 35  The Mumtaz Store

572 DID2022087365 02/11/2022 1  BMEXTRA

573 JID2022087366 02/11/2022 35  LifeNET & Logo

574 DID2022087367 02/11/2022 25, 9, 11  P PLUS
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575 J192022087368 02/11/2022 44  KLINIK LAZARO

576 DID2022087369 02/11/2022 9  AIPQ

577 JID2022087370 02/11/2022 36  LifeNET & Logo

578 DID2022087371 02/11/2022 1  AZOPRIMO

579 JID2022087372 02/11/2022 35  Atoworkz

580 JID2022087373 02/11/2022 42  SUPPLY PLUS + LUKISAN

581 DID2022087374 02/11/2022 20  Quantum Back Support

582 DID2022087375 02/11/2022 30  Amanah Sultan

583 D192022087376 02/11/2022 29  UNDU PAGA

584 JID2022087378 02/11/2022 42  LifeNET & Logo

585 JID2022087379 02/11/2022 43  SushiDei

586 JID2022087380 02/11/2022 40  INDONESIA SOMMELIER ASSOCIATION &
GAMBAR

587 DID2022087381 02/11/2022 20  Roll Mattress

588 DID2022087382 02/11/2022 3  H&W Perfumery

589 DID2022087383 02/11/2022 6  HEXAL

590 DID2022087384 02/11/2022 25  DROGEN

591 DID2022087385 02/11/2022 28  Nona Kriwil

592 DID2022087386 02/11/2022 18, 25  RENKAI

593 DID2022087388 02/11/2022 1  CONSERVE

594 JID2022087389 02/11/2022 41  INDONESIA SOMMELIER ASSOCIATION &
GAMBAR

595 DID2022087390 02/11/2022 11  CETEPE

596 DID2022087391 02/11/2022 25  WILD DEER

597 DID2022087392 02/11/2022 2  TALENTA dan Lukisan
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598 DID2022087453 02/11/2022 11  WST

599 DID2022087454 02/11/2022 9  BAICELLS

600 JID2022087455 02/11/2022 36  LifeSPACE

601 DID2022087456 02/11/2022 25  JIVVA

602 JID2022087457 02/11/2022 35  iVestment

603 DID2022087459 02/11/2022 16  MENGKUDU + LOGO

604 DID2022087460 02/11/2022 3  Msun Beauty

605 JID2022087461 02/11/2022 35  JASMIA RESIDENCE

606 JID2022087462 02/11/2022 42  LifeSPACE

607 DID2022087463 02/11/2022 25  geenee kids + logo

608 DID2022087464 02/11/2022 30  Rukun Tani

609 DID2022087465 02/11/2022 9  WST

610 JID2022087466 02/11/2022 35  MP+ MEDIKA PLAZA INDONESIA EST.1997 +
LOGO

611 DID2022087467 02/11/2022 6  EZWRAPPER

612 DID2022087468 02/11/2022 7  SUNSUN JETEPE

613 DID2022087469 02/11/2022 30  GOLDTASTE

614 DID2022087470 02/11/2022 31  PRETTY CAT

615 DID2022087471 02/11/2022 32  TEA & TOAST SENTRAL

616 DID2022087472 02/11/2022 16  SUPER PMA + LOGO

617 DID2022087473 02/11/2022 32  AQUA

618 JID2022087474 02/11/2022 35  KANENAKAN

619 JID2022087475 02/11/2022 41  MOLA DIGITAL

620 DID2022087476 02/11/2022 27  NEW AVENUE ART OF LIVING + HURUF
NON LATIN

Halaman 28 dari 840



621 DID2022087477 02/11/2022 3  EULAYLIA BEAUTY

622 DID2022087478 02/11/2022 12  TAG

623 JID2022087479 02/11/2022 43  Kedai Seblak Dower

624 DID2022087480 02/11/2022 29  RENDANG DAREK RAJO BINTANG

625 DID2022087481 02/11/2022 6  HANDI

626 DID2022087482 02/11/2022 7  PAPOMPA

627 DID2022087483 02/11/2022 30  KERUPUK NARA

628 DID2022087484 02/11/2022 16  SAMBO + LOGO

629 JID2022087485 02/11/2022 36  JASMIA RESIDENCE

630 DID2022087486 02/11/2022 3  Jmey Beauty care

631 DID2022087487 02/11/2022 30  TACOSHI & Lukisan

632 JID2022087488 02/11/2022 35  AQUA

633 DID2022087489 02/11/2022 2  cymbio

634 DID2022087490 02/11/2022 30  Karakter China dan Lukisan

635 DID2022087491 02/11/2022 32  GoFruit

636 D102022087492 02/11/2022 25  BAHARUN + LOGO

637 JID2022087493 02/11/2022 42  MOLA DIGITAL

638 JID2022087494 02/11/2022 35  MOCABABY + Lukisan

639 DID2022087495 02/11/2022 11  PAPOMPA

640 JID2022087513 02/11/2022 43  ULTIMATE SHINE SINCE 2008 CAR CARE
REVOLUTION

641 DID2022087514 02/11/2022 30  NYAM NYAM JOYFULL

642 DID2022087516 02/11/2022 7  PUMPA SUNSUN

643 DID2022087517 02/11/2022 16  LJEMPRIT
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644 DID2022087518 02/11/2022 25  LOGO

645 JID2022087519 02/11/2022 41  JASMIA RESIDENCE

646 DID2022087520 02/11/2022 35, 30  EARTHEN & CO

647 DID2022087521 02/11/2022 11  PUMPA SUNSUN

648 DID2022087522 02/11/2022 5  INOLOGY

649 DID2022087523 02/11/2022 36, 9, 44  AIA+ dan Logo

650 DID2022087525 02/11/2022 30  Karwita Legenda Beras Karawang

651 DID2022087526 02/11/2022 30   Nyam Nyam POPSmiley

652 DID2022087527 02/11/2022 9  ALKALINK

653 JID2022087528 02/11/2022 43  JASMIA RESIDENCE

654 DID2022087529 02/11/2022 34  Umin

655 DID2022087531 02/11/2022 9  Tasaki

656 DID2022087532 02/11/2022 9  Sspec

657 DID2022087533 02/11/2022 9  Vspec

658 DID2022087536 02/11/2022 32  FRUTARU + TULISAN KANJI

659 DID2022087537 02/11/2022 9  ALKALINE

660 DID2022087540 02/11/2022 2  CANOPUS

661 DID2022087541 02/11/2022 16  CANOPUS

662 DID2022087622 02/11/2022 1  VICTORIA INDUSTRI

663 DID2022087623 02/11/2022 34  H&B

664 DID2022087626 02/11/2022 34  OYO

665 JID2022087628 02/11/2022 44  KLINIK PRATAMA AW

666 DID2022087629 02/11/2022 30  Alamii Honey Gummy
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667 DID2022087630 02/11/2022 30  Alamii Hunny Gummy

668 D072022087631 02/11/2022 25  HARTOY+Logo

669 JID2022087633 03/11/2022 35  K MAHADI TW., S.H., Ham

670 DID2022087635 03/11/2022 11  FIJI

671 JID2022087637 03/11/2022 35  Ana Muhamad Musripah

672 DID2022087638 03/11/2022 5  MORIMUN

673 DID2022087639 03/11/2022 29  BUNGLON + LOGO

674 JID2022087640 03/11/2022 43  WARUNG BU RAME & LUKISAN

675 JID2022087641 03/11/2022 41  TCN Taman Candi Nusantara

676 DID2022087642 03/11/2022 35, 14  Kyra Merch

677 JID2022087643 03/11/2022 35  BAKSO GOENDUT & LUKISAN

678 D192022087644 03/11/2022 18  MAMUAI

679 JID2022087645 03/11/2022 43  BAKSO GOENDUT & LUKISAN

680 J162022087646 03/11/2022 43  Gelato Massimo

681 J282022087647 03/11/2022 43  KEITA JAPANESE FOOD

682 DID2022087648 03/11/2022 3  IDEAS RETAIL & LOGO

683 DID2022087649 03/11/2022 18  IDEAS RETAIL & LOGO

684 D192022087650 03/11/2022 18  KEITAI

685 DID2022087651 03/11/2022 25  IDEAS RETAIL & LOGO

686 DID2022087652 03/11/2022 30  IDEAS RETAIL & LOGO

687 DID2022087653 03/11/2022 32  IDEAS RETAIL & LOGO

688 JID2022087654 03/11/2022 35  IDEAS RETAIL & LOGO

689 JID2022087655 03/11/2022 39  IDEAS RETAIL & LOGO
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690 JID2022087656 03/11/2022 41  IDEAS RETAIL & LOGO

691 JID2022087657 03/11/2022 42  IDEAS RETAIL & LOGO

692 JID2022087658 03/11/2022 43   IDEAS RETAIL & LOGO

693 DID2022087659 03/11/2022 3  You But Better

694 DID2022087660 03/11/2022 25  8XXINSTORE + LOGO

695 JID2022087661 03/11/2022 35  You But Better

696 DID2022087662 03/11/2022 25  MUSLIMA

697 D182022087663 03/11/2022 3  N'HAYAMI

698 JID2022087664 03/11/2022 43  DALGY

699 DID2022087665 03/11/2022 3  Cosmikleen

700 DID2022087666 03/11/2022 25  MINT LABEL

701 DID2022087668 03/11/2022 3  HND LuvyourskinHealth

702 DID2022087669 03/11/2022 25  tha tha gallery

703 DID2022087670 03/11/2022 30  JURAGAN KUWEH SEMARANG + LUKISAN

704 DID2022087671 03/11/2022 3  mysas renew

705 DID2022087712 03/11/2022 3  3_wax

706 DID2022087713 03/11/2022 3  NARAY

707 DID2022087714 03/11/2022 3  PDBEAUTY

708 D122022087715 03/11/2022 32  Dapur Sitifa

709 DID2022087716 03/11/2022 21  PDBEAUTY

710 JID2022087717 03/11/2022 35  PDBEAUTY

711 DID2022087718 03/11/2022 12  MARCHESINI + Lukisan/Logo

712 D182022087719 03/11/2022 30  RAROBANG
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713 DID2022087720 03/11/2022 5  FIBERICH

714 DID2022087721 03/11/2022 15  MEDELI

715 D102022087722 03/11/2022 25  Fins

716 DID2022087723 03/11/2022 3  TERKENANG DI HATI

717 DID2022087724 03/11/2022 7  AWANA

718 DID2022087725 03/11/2022 10  Hansfive

719 DID2022087726 03/11/2022 1, 5  RELZO

720 DID2022087727 03/11/2022 20  GMP

721 DID2022087728 03/11/2022 9  GOES FIRE  FIRE SUPRESSION SYSTEM
INTECS DGM2022 + LOGO

722 JID2022087729 03/11/2022 43  BARONGSAI ASIAN CUISINE + LOGO

723 DID2022087730 03/11/2022 9  BAINA

724 DID2022087731 03/11/2022 3  AGI & LOGO

725 DID2022087733 03/11/2022 9  Medtrack + Logo

726 DID2022087734 03/11/2022 3  On White + Logo

727 DID2022087735 03/11/2022 8  SEMAR

728 DID2022087736 03/11/2022 17  SUPREME

729 DID2022087737 03/11/2022 30  Phitik Obonk Blangkon

730 DID2022087738 03/11/2022 5  AGI & LOGO

731 JID2022087739 03/11/2022 35  Medtrack + Logo

732 JID2022087740 03/11/2022 40  X I L A U + Logo

733 DID2022087741 03/11/2022 10  MEDPECTA

734 DID2022087742 03/11/2022 6  AMAPOS + LOGO

735 JID2022087743 03/11/2022 43  Kopi Delleng
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736 DID2022087744 03/11/2022 2  GARUDA

737 DID2022087745 03/11/2022 5  L&C+

738 D162022087746 03/11/2022 24  Pertenunan Berdikari

739 DID2022087747 03/11/2022 9  GREEN CELL

740 DID2022087748 03/11/2022 5  GREEN WEALTH NEO HAIR LOTION

741 DID2022087749 03/11/2022 9  AMAPOS + LOGO

742 DID2022087750 03/11/2022 29  RAKKI

743 DID2022087751 03/11/2022 11  BAINA

744 DID2022087752 03/11/2022 20  RGU

745 DID2022087753 03/11/2022 29  Shanaz Kitchen Sukat

746 DID2022087754 03/11/2022 10  AGI & LOGO

747 DID2022087755 03/11/2022 9  FOUR LEVEL

748 DID2022087756 03/11/2022 1, 5  PREXIO

749 JID2022087757 03/11/2022 38  Medtrack + Logo

750 DID2022087758 03/11/2022 25  ELRO + LOGO

751 DID2022087759 03/11/2022 34  PALMAS

752 JID2022087760 03/11/2022 35  PREMIER PROMENADE + LOGO

753 JID2022087761 03/11/2022 41  Zunior

754 DID2022087762 03/11/2022 2  KOMODO

755 JID2022087763 03/11/2022 35  AMAPOS + LOGO

756 DID2022087764 03/11/2022 16  AGI & LOGO

757 J182022087764 03/11/2022 41  LOGO

758 DID2022087765 03/11/2022 28  BAILEY & Friends + logo
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759 DID2022087766 03/11/2022 10, 28  MOONY

760 DID2022087767 03/11/2022 34  THE MADHOUZ & LUKISAN

761 DID2022087768 03/11/2022 3  MMS Beauty

762 J022022087769 03/11/2022 45  DPP LSM GEMPUR

763 DID2022087770 03/11/2022 30  LOGO

764 DID2022087771 03/11/2022 3  KAIYA

765 DID2022087772 03/11/2022 11  GREEN CELL

766 DID2022087773 03/11/2022 28  Logo

767 DID2022087774 03/11/2022 18  FOOTAGE

768 JID2022087775 03/11/2022 36  PREMIER PROMENADE + LOGO

769 DID2022087776 03/11/2022 28  Logo

770 JID2022087777 03/11/2022 42  AMAPOS + LOGO

771 DID2022087778 03/11/2022 21  AGI & LOGO

772 DID2022087779 03/11/2022 17  BAINA

773 DID2022087780 03/11/2022 28  Logo

774 DID2022087781 03/11/2022 28  Logo

775 DID2022087782 03/11/2022 1  bio medika + Lukisan/Logo

776 DID2022087783 03/11/2022 16  CAP BUNGA ANGGREK

777 JID2022087784 03/11/2022 37  PREMIER PROMENADE + LOGO

778 JID2022087785 03/11/2022 39  Medtrack + Logo

779 DID2022087787 03/11/2022 33  SLUSHY

780 DID2022087788 03/11/2022 28  Logo

781 DID2022087789 03/11/2022 24  AGI & LOGO
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782 JID2022087790 03/11/2022 35  PREMIER LAKE RESIDENCE + LOGO

783 DID2022087791 03/11/2022 29  ROCHESTER DAN LUKISAN

784 JID2022087792 03/11/2022 35  Nearest To The Bed

785 JID2022087793 03/11/2022 43  BING CHUN

786 JID2022087794 03/11/2022 36  PREMIER LAKE RESIDENCE + LOGO

787 DID2022087795 03/11/2022 16, 1  KAYOTE

788 JID2022087796 03/11/2022 35  BING CHUN

789 DID2022087797 03/11/2022 21  BAINA

790 DID2022087798 03/11/2022 32  BING CHUN

791 DID2022087799 03/11/2022 30  BING CHUN

792 JID2022087800 03/11/2022 43  SELUAS RASA

793 DID2022087801 03/11/2022 3  TOLLYWOLLY

794 DID2022087802 03/11/2022 29  BING CHUN

795 DID2022087803 03/11/2022 3  bio medika + Lukisan/Logo

796 JID2022087804 03/11/2022 42  Medtrack + Logo

797 DID2022087805 03/11/2022 16  TERE LIYE

798 JID2022087806 03/11/2022 41  AGI & LOGO

799 D262022087807 03/11/2022 32  Chika

800 JID2022087808 03/11/2022 35  P.Y.C PANVI YOUNG COLLECTION DAN
LOGO

801 DID2022087809 03/11/2022 30  BAARIKLI

802 JID2022087810 03/11/2022 36  INFINITE CONSULTING + LOGO

803 J182022087811 03/11/2022 43  SIMPLYFOOD

804 DID2022087812 03/11/2022 20, 7, 9, 11  GUTIRO
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805 DID2022087813 03/11/2022 16  KOKORO MIRAI

806 DID2022087814 03/11/2022 24  Allegra

807 JID2022087815 03/11/2022 43  TEPI LANGIT Coffee & eatery dan LUKISAN

808 JID2022087816 03/11/2022 43  HURUF KANJI BING CHUN

809 DID2022087817 03/11/2022 9  PRIME

810 DID2022087818 03/11/2022 30  AUSSIE PIES

811 JID2022087819 03/11/2022 35  Peels Records And Bar

812 DID2022087820 03/11/2022 1  AnB

813 D122022087822 03/11/2022 32  Mama Aliya

814 JID2022087823 03/11/2022 35  HURUF KANJI BING CHUN

815 DID2022087824 03/11/2022 16  CAP AMARTA

816 DID2022087825 03/11/2022 16, 38, 41, 45  MuhajirProject #Kids

817 JID2022087826 03/11/2022 44  GIGILIGI

818 DID2022087827 03/11/2022 25  GIGILIGI

819 DID2022087828 03/11/2022 32  HURUF KANJI BING CHUN

820 DID2022087829 03/11/2022 9  DETEC

821 DID2022087830 03/11/2022 25  PARAMA

822 DID2022087831 03/11/2022 3  Synergetic Barrier

823 JID2022087832 03/11/2022 43  Taraso Bento

824 DID2022087833 03/11/2022 5  KEAUTY

825 DID2022087834 03/11/2022 9  Medtrace + Logo

826 JID2022087835 03/11/2022 37  PREMIER LAKE RESIDENCE + LOGO

827 DID2022087836 03/11/2022 30  HURUF KANJI BING CHUN
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828 JID2022087837 03/11/2022 35  LOTTE AVENUE

829 DID2022087838 03/11/2022 30  Nasgor Indonesia

830 DID2022087839 03/11/2022 16  CAP TRESNA

831 DID2022087840 03/11/2022 21  Edelweiss

832 DID2022087841 03/11/2022 3  Synergistic Barrier Technology

833 DID2022087842 03/11/2022 3  KEAUTY

834 JID2022087843 03/11/2022 35  Medtrace + Logo

835 DID2022087844 03/11/2022 25  EM BE + LOGO

836 JID2022087845 03/11/2022 35  ASA + LOGO

837 DID2022087846 03/11/2022 29  HURUF KANJI BING CHUN

838 DID2022087847 03/11/2022 5  bio medika + Lukisan/Logo

839 DID2022087848 03/11/2022 3  Synergistic Barrier

840 DID2022087849 03/11/2022 6  SAMSON

841 JID2022087850 03/11/2022 43  LUKISAN (BING CHUN)

842 DID2022087851 03/11/2022 7  BESTTOOLS

843 DID2022087852 03/11/2022 30  COCO SMK

844 JID2022087853 03/11/2022 44  makeuputria

845 DID2022087854 03/11/2022 25  LUKISAN

846 DID2022087855 03/11/2022 25  AdelaEcoDye

847 JID2022087856 03/11/2022 38  Medtrace + Logo

848 DID2022087857 03/11/2022 9  VOKEL

849 JID2022087858 03/11/2022 39  CALTEX STORAGE PULSE

850 DID2022087859 03/11/2022 19  BOSSWOOD
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851 DID2022087860 03/11/2022 30  KEDAI WANMIN

852 DID2022087861 03/11/2022 9  bio medika + Lukisan/Logo

853 JID2022087862 03/11/2022 35  MOBIKLAN

854 JID2022087863 03/11/2022 41  FESyar (Festival Ekonomi Syariah)

855 D102022087864 03/11/2022 29  ICAN + LOGO

856 JID2022087865 03/11/2022 35  LUKISAN (BING CHUN)

857 JID2022087866 03/11/2022 39  Medtrace + Logo

858 DID2022087867 03/11/2022 3  Finitti

859 JID2022087868 03/11/2022 35  KETOK XPRESS

860 DID2022087869 03/11/2022 25  BLESSEDSTORE 27

861 JID2022087870 03/11/2022 37  KETOK XPRESS

862 DID2022087871 03/11/2022 32  LUKISAN (BING CHUN)

863 JID2022087872 03/11/2022 42  Medtrace + Logo

864 DID2022087873 03/11/2022 6  VOKEL

865 DID2022087874 03/11/2022 1  HADE HATE

866 DID2022087875 03/11/2022 30  Meitre

867 DID2022087876 03/11/2022 3  ENVNA

868 DID2022087877 03/11/2022 30  Kebi Anugerah

869 DID2022087878 03/11/2022 9  STECed

870 DID2022087879 03/11/2022 30  PAPUN

871 J102022087880 03/11/2022 35  Cold Storage + LOGO

872 DID2022087881 03/11/2022 30  LUKISAN (BING CHUN)

873 JID2022087882 03/11/2022 35  Rumah Undangan
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874 DID2022087882 03/11/2022 3  SAGI

875 D222022087883 03/11/2022 25  Me&Sisca

876 DID2022087884 03/11/2022 10  bio medika + Lukisan/Logo

877 JID2022087885 03/11/2022 44  PIJAT KITA INDONESIA

878 JID2022087886 03/11/2022 35  BALI BUTTER CAKES

879 DID2022087887 03/11/2022 29  LUKISAN (BING CHUN)

880 DID2022087948 03/11/2022 25  BLANKER

881 DID2022087949 03/11/2022 9  KEBURU

882 DID2022087950 03/11/2022 30  MANtap beTOEL

883 JID2022087951 03/11/2022 44  KEMEDIS healthcare management solutions +
Logo

884 DID2022087952 03/11/2022 3  INFINITY cosmetic

885 DID2022087953 03/11/2022 32  SANHID WATER BIO HEXAGONAL
ALKALINE + LOGO

886 DID2022087954 03/11/2022 3  INDERM Skincare

887 DID2022087955 03/11/2022 9  LOGO

888 JID2022087956 03/11/2022 43  MANtap beTOEL

889 DID2022087957 03/11/2022 9  LOGO

890 DID2022087958 03/11/2022 11  FIRST LED

891 DID2022087959 03/11/2022 30  SAN LUNG

892 DID2022087960 03/11/2022 11  ST SOLARed

893 DID2022087961 03/11/2022 28  RISEMAN (logo)

894 DID2022087962 03/11/2022 18  bio medika + Lukisan/Logo

895 DID2022087963 03/11/2022 29  SAN LUNG

896 DID2022087964 03/11/2022 32  AEMIGAR
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897 DID2022087965 03/11/2022 21  FESyar (Festival Ekonomi Syariah)

898 DID2022087966 03/11/2022 9, 42  ZHENWU

899 JID2022087967 03/11/2022 44  INDERM Aesthetic and Laser Clinic

900 DID2022087968 03/11/2022 3  DELCIA

901 DID2022087969 03/11/2022 5  EVERWHITE Hicolla

902 JID2022087970 03/11/2022 35  MISESO +LOGO

903 DID2022087972 03/11/2022 3  Skydio

904 JID2022087973 03/11/2022 41  msdm academy

905 DID2022087975 03/11/2022 29  MI + LOGO

906 DID2022087976 03/11/2022 1  SANDOFLOR

907 D022022087977 03/11/2022 30  AJINEMBAH COFFEE

908 DID2022087978 03/11/2022 25  ALLUNAID

909 JID2022087979 03/11/2022 43  BRUNCH CLUB

910 DID2022087980 03/11/2022 30  Crumb House + Logo

911 DID2022087981 03/11/2022 29  BANDAR KURMA

912 DID2022087982 03/11/2022 30  Chocolaka

913 DID2022087983 03/11/2022 11  GOFTRAP + Lukisan

914 DID2022087984 03/11/2022 3  LOGO ARL

915 DID2022087985 03/11/2022 10  VIZOR

916 JID2022087986 03/11/2022 41  U2 Play

917 DID2022087987 03/11/2022 5  Maziedat

918 DID2022087988 03/11/2022 25  EDISON

919 DID2022087989 03/11/2022 20  GOFTRAP + Lukisan
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920 JID2022087990 03/11/2022 35  GOFTRAP + Lukisan

921 JID2022087991 03/11/2022 43   OMHUTPARKOPI + LOGO

922 DID2022087992 03/11/2022 3  QASYSY

923 DID2022087993 03/11/2022 5  ZEE KRUNCHZEE + LOGO

924 DID2022087994 03/11/2022 25  ICIN

925 DID2022087995 03/11/2022 30  ZENO

926 JID2022087996 03/11/2022 44  ACTION BARBERSHOP & Lukisan

927 DID2022087997 03/11/2022 28  Rughen

928 JID2022087998 03/11/2022 44  BIRTH IMWITHU

929 DID2022087999 03/11/2022 29  MASURAI

930 DID2022088000 03/11/2022 3  SQUIRREL'S NUT BUTTER dan Lukisan

931 DID2022088001 03/11/2022 3  Lonsui

932 JID2022088002 03/11/2022 43  Manaka Eatery & Coffee + LOGO

933 JID2022088003 03/11/2022 38  Instellar Enabling Impact Entrepreneurs

934 JID2022088004 03/11/2022 35  QASYSY

935 JID2022088005 03/11/2022 44  DENTAL ROOM + LOGO

936 DID2022088007 03/11/2022 25  bio medika + Lukisan/Logo

937 DID2022088008 03/11/2022 32  TISAGA

938 JID2022088009 03/11/2022 43  Kuhi

939 JID2022088010 03/11/2022 35  ES COKLAT NYANDU

940 JID2022088011 03/11/2022 35  ACTION BARBERSHOP & Lukisan

941 DID2022088012 03/11/2022 30  ES COKLAT NYANDU

942 DID2022088013 03/11/2022 9  HALOANAK + LOGO
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943 DID2022088014 03/11/2022 16  BSJ British School Jakarta

944 DID2022088015 03/11/2022 29  ZEE KRUNCHZEE + LOGO

945 DID2022088016 03/11/2022 3  AURALUX

946 DID2022088017 03/11/2022 1  Ezycoat

947 DID2022088018 03/11/2022 3  Klinday

948 DID2022088019 03/11/2022 25  BSJ British School Jakarta

949 JID2022088020 03/11/2022 35  BSJ British School Jakarta

950 JID2022088022 03/11/2022 35  bio medika + Lukisan/Logo

951 DID2022088023 03/11/2022 33  LOGO

952 DID2022088024 03/11/2022 30  ZEE KRUNCHZEE + LOGO

953 JID2022088025 03/11/2022 36  SYAILENDRA dan Lukisan

954 DID2022088026 03/11/2022 5  NUSAGARD

955 DID2022088027 03/11/2022 29, 30  SAMDORA

956 DID2022088028 03/11/2022 34  JEVO

957 JID2022088029 03/11/2022 41  BSJ British School Jakarta

958 DID2022088030 03/11/2022 30  MASURAI

959 DID2022088031 03/11/2022 32  ZEE KRUNCHZEE + LOGO

960 DID2022088032 03/11/2022 5  HPVGARD

961 JID2022088033 03/11/2022 41  BSJ Kindergarten

962 DID2022088034 03/11/2022 35, 38, 41, 9  DAFA & LULU + Logo

963 JID2022088035 03/11/2022 43  KOSINUS

964 JID2022088036 03/11/2022 35  HARVEST MOON JAKARTA + LOGO

965 JID2022088037 03/11/2022 41  BSJ Primary School
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966 JID2022088038 03/11/2022 35  SYAILENDRA dan Lukisan

967 JID2022088039 03/11/2022 44  bio medika + Lukisan/Logo

968 JID2022088040 03/11/2022 41  BSJ Secondary School

969 DID2022088041 03/11/2022 9  DIOSDELAMUSICA

970 JID2022088042 03/11/2022 35  J-Pack

971 DID2022088043 03/11/2022 3  BQ

972 JID2022088044 03/11/2022 43  RAWON MAWON

973 DID2022088045 03/11/2022 3  Beauty Queen by Mustika Ratu

974 DID2022088046 03/11/2022 3  ERIGO & LOGO

975 DID2022088047 03/11/2022 24  Jangkar mas

976 DID2022088048 03/11/2022 41, 9  CLOCKWORK REVOLUTION

977 DID2022088049 03/11/2022 25  JY CLOTHING

978 DID2022088050 03/11/2022 25  Zeava

979 JID2022088051 03/11/2022 41  SENDJA BERDENDANG

980 DID2022088052 03/11/2022 1  Dewa Pupuk

981 D102022088053 03/11/2022 5  Glistop + Logo

982 DID2022088054 03/11/2022 25  W R B Y

983 D102022088055 03/11/2022 5  Maksxone + Logo

984 DID2022088056 03/11/2022 9  ASPIRE VERO

985 JID2022088057 03/11/2022 35  POS PLASTIK

986 DID2022088058 03/11/2022 29  BLAUPINK

987 DID2022088059 03/11/2022 31  panenin

988 DID2022088060 03/11/2022 19  ROYAL MORTAR
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989 DID2022088061 03/11/2022 16  LENPRO

990 JID2022088062 03/11/2022 44   panenin

991 DID2022088063 03/11/2022 9  Logo + WINDSOR

992 DID2022088064 03/11/2022 32  BLAUPINK

993 DID2022088065 03/11/2022 9  LOGO

994 JID2022088066 03/11/2022 42  panenin

995 DID2022088067 03/11/2022 11  LOGO

996 DID2022088068 03/11/2022 10  MMT

997 DID2022088069 03/11/2022 1  Workplant.id + Lukisan Daun

998 JID2022088070 03/11/2022 43  ASTAKA

999 DID2022088071 03/11/2022 1  MUTIARA BINTANG

1000 DID2022088072 03/11/2022 31  PHOENIX 55

1001 DID2022088073 03/11/2022 9  Medicalibrate

1002 JID2022088074 03/11/2022 41  LEMBAH DUREN

1003 DID2022088075 03/11/2022 9  Logo + Trilliunbasics

1004 DID2022088076 03/11/2022 30  BLAUPINK

1005 DID2022088077 03/11/2022 9  pureflo

1006 DID2022088078 03/11/2022 30  BUNGLON + LOGO

1007 DID2022088079 03/11/2022 11  volta

1008 DID2022088080 03/11/2022 8  KALNO

1009 JID2022088081 03/11/2022 43  ASTAKAJIWANTA

1010 DID2022088082 03/11/2022 35, 25  CHINO.ID

1011 DID2022088083 03/11/2022 9  Logo + Trilliunpro
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1012 JID2022088084 03/11/2022 35  panenin

1013 DID2022088085 03/11/2022 3  KALNO

1014 JID2022088086 03/11/2022 38  panenin

1015 JID2022088087 03/11/2022 37  CuciQu + Lukisan/Logo

1016 DID2022088088 03/11/2022 29  Griya Kk Fie

1017 JID2022088089 03/11/2022 43  AZUMA

1018 DID2022088090 03/11/2022 5  Muscle Hero

1019 DID2022088091 03/11/2022 30  PutriRalum

1020 DID2022088092 03/11/2022 9  HYPIC

1021 JID2022088093 03/11/2022 42  HYPIC

1022 DID2022088094 03/11/2022 10  BioPearl

1023 DID2022088095 03/11/2022 25  HYPEMONSTER + LOGO

1024 DID2022088096 03/11/2022 10  HydroPearl

1025 DID2022088097 03/11/2022 5  AMINA BEAUTY

1026 DID2022088098 03/11/2022 3  VEEHA

1027 DID2022088099 03/11/2022 10  LifePearl

1028 DID2022088100 03/11/2022 30  CILOKKU

1029 DID2022088101 03/11/2022 29  Dyahpur

1030 DID2022088102 03/11/2022 30  Nayona

1031 JID2022088103 03/11/2022 43  Tanah Surgawi

1032 DID2022088104 03/11/2022 3  AYYUNA.DR Superfood Skincare

1033 DID2022088105 03/11/2022 25  defrent

1034 DID2022088106 03/11/2022 3  S'SARI
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1035 DID2022088107 03/11/2022 9  bavaria

1036 DID2022088108 03/11/2022 25  XPREME

1037 DID2022088109 03/11/2022 30  Mas Maman MINUMAN KESEHATAN

1038 DID2022088110 03/11/2022 30  DAPURYULIANTI

1039 JID2022088111 03/11/2022 42  Tanah Surgawi

1040 DID2022088112 03/11/2022 30  JJNJ

1041 JID2022088113 03/11/2022 39  Tanah Surgawi

1042 DID2022088114 03/11/2022 3  7HR

1043 DID2022088115 03/11/2022 25  DNDERS

1044 DID2022088116 03/11/2022 25  NOT FROM MONDAY MARKET

1045 DID2022088117 03/11/2022 25  NFMM

1046 DID2022088118 03/11/2022 25  MOJO + Logo Sepatu

1047 DID2022088119 03/11/2022 9  Tanah Surgawi

1048 DID2022088121 03/11/2022 12  FIRMAN JAGO

1049 DID2022088122 03/11/2022 3  SLIMKEEP

1050 DID2022088123 03/11/2022 25  E-BATIK

1051 DID2022088124 03/11/2022 5  SLIMKEEP

1052 DID2022088125 03/11/2022 30  qéick - (dibacanya keik).

1053 DID2022088126 03/11/2022 3  Jamaalu Wajhi

1054 JID2022088127 03/11/2022 42  ECADIN

1055 DID2022088253 04/11/2022 9  Caseus

1056 D222022088254 04/11/2022 29  Citra D'Pandan

1057 D222022088256 04/11/2022 20  Sari Kayu
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1058 JID2022088257 04/11/2022 41  temantumbuh

1059 D222022088259 04/11/2022 29  Dapoer Tin-Tin

1060 DID2022088260 04/11/2022 3  Soffell Snow Mountain

1061 DID2022088261 04/11/2022 9  Logo + Trilliunpureflo

1062 J222022088262 04/11/2022 35  Dapoer D-niexs

1063 DID2022088263 04/11/2022 19  AFORTE

1064 J222022088264 04/11/2022 43  Dapur Fania 89

1065 DID2022088265 04/11/2022 3  RIDDER TRADER GROUP

1066 D222022088266 04/11/2022 29  Dapur BundArie

1067 DID2022088267 04/11/2022 9  Banyan Frame

1068 DID2022088268 04/11/2022 5  Soffell Snow Mountain

1069 DID2022088269 04/11/2022 9  XIHANCAM

1070 D222022088270 04/11/2022 29  Demiemax

1071 DID2022088271 04/11/2022 3  Wi-n

1072 JID2022088271 04/11/2022 43  ASTAKA SUITES

1073 DID2022088272 04/11/2022 10  IDEAL

1074 D222022088273 04/11/2022 25  SATU BENANG.ID

1075 JID2022088273 04/11/2022 42  Certified Governance Assessment

1076 DID2022088274 04/11/2022 5, 10  Shamrock

1077 D222022088275 04/11/2022 30  DEALOVA

1078 DID2022088276 04/11/2022 11  Logo + Trilliunpureflo

1079 J222022088277 04/11/2022 43  Didot Cake & Catering

1080 DID2022088278 04/11/2022 3  dohbio
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1081 JID2022088279 04/11/2022 36  SPO SOLUSI PENJAMINAN ONLINE + LOGO

1082 DID2022088280 04/11/2022 3  Tambalin

1083 DID2022088281 04/11/2022 3  CALSEAN

1084 DID2022088513 04/11/2022 34  MAGMA

1085 DID2022088514 04/11/2022 25  thahara + Logo

1086 DID2022088515 04/11/2022 29  F3  KENTANG MUSTOFA

1087 DID2022088516 04/11/2022 30  MOM ELIS

1088 JID2022088517 04/11/2022 35  LCKR

1089 DID2022088519 04/11/2022 3  GAIRRIY

1090 DID2022088520 04/11/2022 24  Callia's Shawl + Logo

1091 JID2022088521 04/11/2022 43  JAMBOOBUDGET HOTEL

1092 DID2022088522 04/11/2022 3, 5, 10  greenmom

1093 DID2022088523 04/11/2022 30  YoiSambal

1094 JID2022088524 04/11/2022 43  YoiSambal

1095 DID2022088525 04/11/2022 25  Callia's Shawl + Logo

1096 DID2022088526 04/11/2022 3  ROHWXY

1097 JID2022088527 04/11/2022 43  JAMBOOKINGDOM

1098 DID2022088528 04/11/2022 25  D’NANAZ 88 + LOGO

1099 DID2022088529 04/11/2022 25  GENIUS

1100 JID2022088530 04/11/2022 35  Weplay

1101 DID2022088531 04/11/2022 30  DJANAK

1102 DID2022088532 04/11/2022 29  Bintang Snack

1103 DID2022088533 04/11/2022 32  SHANIN + LOGO
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1104 DID2022088534 04/11/2022 3  HORACIO

1105 DID2022088535 04/11/2022 3  skin promise

1106 DID2022088536 04/11/2022 3  IMOLA

1107 DID2022088537 04/11/2022 3  MECHANISM

1108 DID2022088538 04/11/2022 3  MISTRA

1109 DID2022088539 04/11/2022 29  Mega Egg

1110 JID2022088540 04/11/2022 35  DURABLE

1111 JID2022088542 04/11/2022 41  IVES

1112 DID2022088543 04/11/2022 30  HASRAT Roastery + Logo

1113 JID2022088544 04/11/2022 35  SUPERMALL NUSANTARA & LUKISAN

1114 DID2022088545 04/11/2022 30  BAIHATI

1115 JID2022088546 04/11/2022 43  CHESA CANGGU

1116 DID2022088547 04/11/2022 31  Daun Mas

1117 DID2022088548 04/11/2022 1  NATANI

1118 JID2022088550 04/11/2022 43  CHESA UBUD

1119 JID2022088551 04/11/2022 35, 38, 39, 41, 42  NUON

1120 DID2022088552 04/11/2022 5  Diamondskiin

1121 DID2022088553 04/11/2022 1  Hygrow Green

1122 JID2022088554 04/11/2022 44  MAHVEEN + LUKISAN

1123 DID2022088555 04/11/2022 9  kenji + Lukisan

1124 JID2022088556 04/11/2022 35  kenji + Lukisan

1125 JID2022088557 04/11/2022 38  kenji + Lukisan

1126 JID2022088558 04/11/2022 42  kenji + Lukisan
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1127 DID2022088560 04/11/2022 16, 5, 8, 9  FESyar (Festival Ekonomi Syariah)

1128 JID2022088561 04/11/2022 44  kenji + Lukisan

1129 DID2022088562 04/11/2022 3  VORME dan Logo

1130 DID2022088563 04/11/2022 3  LOGO + Make Scents

1131 DID2022088564 04/11/2022 14  Orion Jewelry

1132 JID2022088565 04/11/2022 35  PASTIMART

1133 DID2022088567 04/11/2022 35, 36, 26, 29, 30  FESyar (Festival Ekonomi Syariah)

1134 DID2022088568 04/11/2022 25  THEWALKER + LOGO

1135 DID2022088569 04/11/2022 3  Ulika

1136 DID2022088570 04/11/2022 29  MY NUTRITION

1137 DID2022088571 04/11/2022 10, 28  PONEY

1138 DID2022088572 04/11/2022 11  AKAR

1139 DID2022088691 05/11/2022 29  zaya food

1140 JID2022088693 05/11/2022 40  ZD PROJECT

1141 DID2022088694 05/11/2022 29  DAPUR CINTRONG

1142 JID2022088695 05/11/2022 43  TIANMI MI + LOGO

1143 DID2022088697 05/11/2022 25  JCNOSH

1144 DID2022088698 05/11/2022 25  JECCIFIVE

1145 DID2022088701 05/11/2022 29  SRULOS (Serundeng laos)

1146 DID2022088702 05/11/2022 15  3D ALDRIDGE

1147 DID2022088704 05/11/2022 30  BIN SA'UN

1148 DID2022088715 05/11/2022 30  MARTABAK BIGBOSS REBORN By Harry
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Jakarta, 07/11/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 11:24:33
540   EtiketJID2022049919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO. 1, JALAN PERDA JAYA, KAWASAN PERNIAGAAN PERDA JAYA, 14000
BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG, MALAYSIA

SIGNATURE TASTY CLAYPOT HOUSE HOLDING SDN. BHD.

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 :

: CHICKEN CLAYPOT HOUSE HURUF KANJI DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CHICKEN CLAYPOT HOUSE = Rumah Ayam Kuali Tembikar; Huruf kanji dibaca = JI BAO ZHI JIA: JI:
ayam; BAO ZHI: memasak di kuali; JIA = rumah

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kafe; jasa katering; jasa restoran; layanan hotel; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan snack-

bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:26:11
540   EtiketDID2022050035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9/1 Thang Long street, Ward 4, Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Vietnam
DENX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DENX = Bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Pengisi baterai portabel; adaptor listrik; alat transmisi suara; casing untuk ponsel

pintar; colokan listrik; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; headphone; jam tangan pintar; konektor [listrik]; layar neon;
ponsel pintar; soket listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2022 14:54:52
540   EtiketDID2022050058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: lingk.Banawa kel.Suli Kec. Suli Kab.Luwu, Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu,
Sulawesi Selatan, 91985

Dian Harisman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: drhim
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bintang terima 3; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak esensial;

Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan untuk menghilangkan rambut; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; amber [parfum]; ambergris [parfum];
amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; bahan kikis;
bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; 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;
cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah
bercukur; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi
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tubuh untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi badian; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
gel setelah bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gulungan
abrasif; kain dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
leher; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim
kaki tanpa obat; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lembar abrasif;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion setelah bercukur; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kaki tanpa obat; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; make-up tubuh;
masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan
daun tanaman; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
almond; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat
kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; pasta abrasif; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat;
pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari
(kosmetik); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih untuk baki
sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pencuci tangan
tanpa obat; penyegar nafas; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis
palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair;
sabun wajah tanpa obat; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sediaan abrasif;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan 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 obat; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas
untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar
pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan
pengasahan; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; semir boot; semir mobil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan mulut tanpa obat; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu;
wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna pipi; wewangian kayu cedar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2022 17:36:22
540   EtiketDID2022052431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 28., Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, RT 10 / RW 11, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220

PT FKS Food and Ingredients

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 :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ikan dori goreng tepung; Kulit Ayam Goreng Tepung;

Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Protein kedelai; Sediaan biji-bijian; Sediaan kacang
kedelai; Susu kedelai; Usus Ayam Goreng Tepung; ayam goreng tepung; kedelai olahan; keripik kedelai; makanan penutup
nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
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kedelai; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman susu kedelai; minyak biji gandum; minyak kacang
kedelai untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak nabati untuk bahan makanan; natto (kacang kedelai
fermentasi); paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; patties berbahan dasar kedelai, bit, gandum, bawang
putih dan bawang merah; patties kedelai; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu berbahan
dasar  nabati dan kacang; produk susu nabati; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; snack bar berbahan dasar biji; susu
beras; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah-buahan; susu gandum; 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; tepung ikan untuk makanan manusia; yogurt berbahan dasar kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/07/2022 14:50:58
540   EtiketJID2022054318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cendana, Gang 4, RT.05, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Moch Rochim Ardiyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINTASMAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/07/2022 10:52:43
540   EtiketJID2022055120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duatan B. Sakai RT. 45, Gg. Merdeka, Sepinggan Baru, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, 76115

PT. Abadan Nusantara International

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Banana and Partners
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===daur ulang limbah; daur ulang limbah dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; informasi, saran dan layanan

konsultasi terkait dengan daur ulang limbah dan sampah; konversi energi limbah menjadi listrik [layanan daur ulang energi];
pemilahan limbah industri dan sampah; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan limbah; pengolahan
limbah [transformasi]; pengumpulan dan pemilahan limbah dan sampah; upcycling [daur ulang limbah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/08/2022 18:32:51
540   EtiketDID2022059398

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAKISPUTIH, RT. 04 RW. 01, KEL. PAKISPUTIH, KEC. KEDUNGWUNI, KAB.
PEKALONGAN, JAWA TENGAH, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

ICHON FARISCHON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Aryhus Endramadha S.E.
GRIYA KARAWACI Blok A3 No. 31 RT. 002 RW. 018 Kel. Sukabakti Kec. Curug
Kab. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 700NKG
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; celana chinos; jaket [pakaian]; kaos; pakaian jadi;
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topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/09/2022 15:11:14
540   EtiketDID2022069358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jetis RT/RW 02/02, Kragilan, Mojosongo, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah

Siti Nurhasanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SNACK KUPU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian,

kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar
cokelat; 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, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; kue untuk makanan ringan; makanan ringan
berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan
ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik;
makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat;
makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan
dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis
sereal; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/09/2022 11:03:32
540   EtiketDID2022070212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Depok Maharaja Blok P 10 No 2A RT 05 RW 12 Rangkapan Jaya Pancoran
Mas, Kota Depok, Jawa Barat

NI KOMANG APRILIA SETIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMAXEL'S KITCHEN YOUR DAILY BABY MEALS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, kuning, orange, merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk anak-anak; makanan untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/09/2022 13:45:18
540   EtiketDID2022070723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok N1 No.2 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
Edrick Varian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANSDAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko online di

bidang makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman===
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===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi===
===Ayam Karage; Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Masakan olahan ayam yang dilapis atau
dicampur dengan tepung; ayam; daging olahan [pengganti daging]; daging sapi; makanan bento terbuat dari daging/ayam;
makanan pengganti, yaitu pengganti daging berbahan nabati, pengganti ikan berbahan nabati, dan pengganti daging ayam
berbahan nabati===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2022 16:25:52
540   EtiketDID2022073604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 13, Jalan Budiman, Budiman Business Park, Bandar Sungai Long, 43000
Kajang, Selangor, Malaysia.

Gard Inc Sdn Bhd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AireGard
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kipas

ventilasi; aparat dan instalasi pengering; aparat dan mesin pemurni udara; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan
tangan untuk kamar kecil; dehumidifiers; instalasi penyaringan udara; instalasi ventilasi; kipas [bagian dari instalasi pendingin
udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk keperluan
rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; pemanas kipas; pembersih udara; pengering rambut; pengering tangan;
pengering udara; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga;
penggemar ventilasi untuk penggunaan komersial; penurun udara; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan ventilasi;
reheaters udara; sterilisasi udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/09/2022 19:11:27
540   EtiketDID2022073681

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.lintas sumatra, sungai napa, kec, tanjung gadang, kab, sijunjung, Kota
Sawahlunto, Sumatera Barat, 27571

SESRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCALA STORE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk

bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 13:52:26
540   EtiketDID2022079093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28,
Bandung, Jawa Barat 40161, Jawa Barat

PT Bio Farma (Persero)

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

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Bio-FMD
566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk

penggunaan laboratorium atau penelitian; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk laboratorium atau keperluan
penelitian di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Peralatan untuk pengujian DNA dan
RNA untuk penelitian genetika dan keperluan  ilmiah; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 14:08:46
540   EtiketDID2022079105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28,
Bandung, Jawa Barat 40161, Jawa Barat

PT Bio Farma (Persero)

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 :

: Bio-FMD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemantau Kanker Rahim (Serviks); Alat penganalisa untuk penggunaan medis; Instrumen medis untuk pengujian

penyakit menular; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan uji diagnostik
medis; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk pengujian darah; instrumen medis; peralatan medis
untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 14:37:12
540   EtiketDID2022079116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28,
Bandung, Jawa Barat 40161, Jawa Barat

PT Bio Farma (Persero)

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 :

: Bio-FMD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen penstabil untuk resin; Komponen biologis keperluan industri dan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk

keperluan ilmu pengetahuan; Reagen yang digunakan untuk stabilisasi bahan biologis untuk digunakan dalam aplikasi ilmiah
dan penelitian; Sediaan kimia; Sediaan kimia untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; bahan
kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat anti-kanker; enzim untuk tujuan ilmiah atau penelitian; enzim untuk tujuan
penelitian; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum
manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; larutan penyangga untuk digunakan dalam kimia analitik; larutan
penyangga untuk tujuan ilmiah; reagen kimia, selain untuk kegunaan medis atau kedokteran hewan; reagen-reagen diagnostic
dan sediaan-sediaan untuknya, lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; sediaan biologis untuk
digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan logam; sediaan kimia untuk
tujuan ilmiah; sediaan sampel uji untuk keperluan penelitian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 14:54:24
540   EtiketDID2022079135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28,
Bandung, Jawa Barat 40161, Jawa Barat

PT Bio Farma (Persero)
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cerviscan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk

penggunaan laboratorium atau penelitian; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk laboratorium atau keperluan
penelitian di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Peralatan untuk pengujian DNA dan
RNA untuk penelitian genetika dan keperluan  ilmiah; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 15:08:10
540   EtiketDID2022079143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28,
Bandung, Jawa Barat 40161, Jawa Barat

PT Bio Farma (Persero)

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 :

: Cerviscan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemantau Kanker Rahim (Serviks); Alat penganalisa untuk penggunaan medis; Instrumen medis untuk pengujian

penyakit menular; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan uji diagnostik
medis; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk pengujian darah; instrumen medis; peralatan medis
untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 15:14:53
540   EtiketDID2022079146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28,
Bandung, Jawa Barat 40161, Jawa Barat

PT Bio Farma (Persero)

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 :

: Bio-FMD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik;
kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan
bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan
medis; reagen kimia untuk keperluan medis; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan kanker; sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis
untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; uji diagnostik untuk keperluan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 15:24:15
540   EtiketDID2022079156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28,
Bandung, Jawa Barat 40161, Jawa Barat

PT Bio Farma (Persero)

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 :

: Cerviscan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen penstabil untuk resin; Komponen biologis keperluan industri dan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk

keperluan ilmu pengetahuan; Reagen yang digunakan untuk stabilisasi bahan biologis untuk digunakan dalam aplikasi ilmiah
dan penelitian; Sediaan kimia; Sediaan kimia untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; bahan
kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat anti-kanker; enzim untuk tujuan ilmiah atau penelitian; enzim untuk tujuan
penelitian; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum
manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; larutan penyangga untuk digunakan dalam kimia analitik; larutan
penyangga untuk tujuan ilmiah; reagen kimia, selain untuk kegunaan medis atau kedokteran hewan; reagen-reagen diagnostic
dan sediaan-sediaan untuknya, lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; sediaan biologis untuk
digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan logam; sediaan kimia untuk
tujuan ilmiah; sediaan sampel uji untuk keperluan penelitian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2022 13:41:52
540   EtiketDID2022080004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulau Misol no.61, Kota Denpasar, Bali, 80113
ADITYO WIRO SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAKRADAYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ada 2 unsur warna, yaitu hijau tua dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===gelang; gelang [perhiasan]; gelang berlapis emas; gelang berlapis perak; gelang dari logam mulia; gelang manik kayu;

gelang persahabatan; gelang, bukan dari logam mulia; kalung [perhiasan]; kalung berlapis emas; kalung berlapis perak;
kalung, bukan dari logam mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/10/2022 15:47:00
540   EtiketDID2022080583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Pademangan II GG XI No 49 Rt 006/005 Pademangan Timur Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 10630

Katarina Andika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERACOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/10/2022 09:27:15
540   EtiketDID2022080742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PEMANCINGAN NO 22 RT 007 RW 05 KELURAHAN SRENGSENG , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630

DEVI APITASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MaDev
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mukena; kerudung; pakaian; pakaian kucing; sepatu bayi rajutan; topi rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:46:12
540   EtiketDID2022081712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petingetet No. 1A, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali
PT PEDAGANG SAMUDERA HINDIAN

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 :

: "ARTFUL INK" dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan pembuatan tato; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; dermographs [tato mesin]; jarum

tato; mesin tato kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:55:12
540   EtiketDID2022081724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petingetet No. 1A, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali
PT PEDAGANG SAMUDERA HINDIAN

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 :

: "ARTFUL INK" dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin untuk menghilangkan tato===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:58:30
540   EtiketDID2022081727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petingetet No. 1A, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali
PT PEDAGANG SAMUDERA HINDIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: "ARTFUL INK" dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:59:38
540   EtiketJID2022081728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petingetet No. 1A, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali
PT PEDAGANG SAMUDERA HINDIAN

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 :

: "ARTFUL INK" dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; 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
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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 toko eceran secara online; 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 ritel toko serba ada online; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan 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; 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 penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce
melalui internet; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; 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 ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan 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 disediakan oleh toko-toko;
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; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pengaturan pameran
dagang kosmetik; 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); penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-
commerce; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan
produk kecantikan; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 15:09:45
540   EtiketJID2022084023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawi atas kios 20 , Kota Malang, Jawa Timur, 65116
Yudi Haryanto, SH, MAB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lambo Steakhouse + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna coklat emas menjelaskan kemurnian dari setiap produk dan nilai ketulusan dari sebuah usaha
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk

kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi
yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:16:56
540   EtiketJID2022084634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: dusun krajan RT 13 / RW 03, Desa Gending, Kota Probolinggo, Jawa Timur, 67272
Adi Budiono Raharjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COL∆BOR∆
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Berkolaborasi
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman;

Kafe kopi; Kafetaria; Kedai; Kedai burger; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai teh; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan
kedai makan; Layanan restoran Spanyol; Penyediaan makanan dan minuman; Tempat makan yang menghidangkan kudapan;
jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa
kafe; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan berupa roti; kafe; kedai teh;
layanan bar; layanan bar susu; layanan bar teh; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafetaria; layanan kedai kopi dan bar
makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan rumah kopi; layanan snack-bar; layanan yang menawarkan makanan
dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani teh,
kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di kafe
internet; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyajian makanan dan
minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan
minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:17:40
540   EtiketJID2022084760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perwira No. 112/AA, Desa/Kel. Bagan kota, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir,
Riau

MULYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YaRISSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:17:45
540   EtiketDID2022084761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBALEN WETAN 6/4 RT. 12 RW. 02, KELURAHAN KOTALAMA KECAMATAN
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65136

RINI WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIRBINAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
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511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman lidah buaya, tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:22:19
540   EtiketDID2022084763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TERUSAN MERGAN RAYA NO. 63 RT. 10 RW. 11, KELURAHAN
TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

YULIATI AGUSTIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIMOET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kebab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:34:29
540   EtiketDID2022084771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAPAK SIRING I / 17 RT. 03 RW. 04 KELURAHAN SAMAAN KECAMATAN
KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65112

KUSNUL CHOTIMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEASARINA COOKIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:35:48
540   EtiketDID2022084774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cirateun Peuntas RT002 RW0015 Wangunsari Lembang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat,  40391

DUDUNG KUSMAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sami mitra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, dan Hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===makaroni [kue kering]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:39:53
540   EtiketDID2022084777

730 Nama Pemohon : SANDY KURNIAWAN
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Alamat Pemohon : JL. LETJEN SUTOYO II / 16-F RT. 02 RW. 01 KELURAHAN LOWOKWARU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAN DEO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:45:15
540   EtiketDID2022084944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Sumberagung RT 01 RW  02 Kec. GandusariKab. Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66187

SUDARWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sudarwati House Plastik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda-Hijau-Putih-Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tag gantungan kunci plastik; Tas bahu; Tas tangan plastik; dompet; dompet kartu; dompet kecil; dompet koin kecil;

dompet kosmetik; dompet kunci; dompet saku; dompet serbaguna [tas]; dompet wanita; tas; tas plastik; tas tangan; tas tangan,
dompet dan dompet; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas uang; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:46:43
540   EtiketJID2022084946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: l. Raya Kerobokan No. 137 Lingk. Taman Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung,
Bali, 80363

YENNY LESLY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALI ETHNICS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih & Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Toko barang-barang grosir; Toko yang

menjual pakaian; jasa toko untuk penjualan souvenir; perdagangan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:50:27
540   EtiketDID2022084952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIPINANG JAGAL RT 001/010, KEL. CIPINANG, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13240

SULIANING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : KERUPUK KULIT DUA SAUDARA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rambak kulit sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:52:07
540   EtiketDID2022084955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Delima 1 No.2 Jl Bhakti Indah Rt 002/05, Kelurahan. Ciganjur, Kecamatan.
Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Dra Diah Takarina L

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bersinar Home
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:55:12
540   EtiketDID2022084957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metland Menteng Cluster Victoria Blok I.5 No.18, Ujung Menteng, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Petrus Adhitya Norma Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kimochi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Memiliki arti merasa enak dalam bahasa jepang
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran,

semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; buah dan sayuran olahan; daging olahan; daging, ikan,
unggas dan binatang buruan; makanan bento terbuat dari daging/ayam; produk daging olahan; produk makanan daging yang
diawetkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:58:44
540   EtiketDID2022084960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Plosorejo, RT/RW 02/04, Plosorejo, Kec. Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66161

YULI PURWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Naiyusa
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik gadung; Keripik kentang; Keripik salak; Keripik talas; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik

jamur; keripik kentang; keripik nangka; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik
tempe; keripik ubi; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari
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kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang,
keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:02:10
540   EtiketDID2022084962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Begelenan RT 002 RW 004 Ds Jajar Kec. Talun Kab. Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66183

LILIS NURKHOLIPAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sari's Rasa
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau-Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Gado-Gado; Bumbu Kacang; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; sambel; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:02:44
540   EtiketDID2022084963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Matahari No. 31 RT 001 RW 001 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep
Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, 69491

HENNY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplang; es coklat; kerupuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:02:46
540   EtiketJID2022084964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIPINANG TIMUR RT 005/003, KEL. CIPINANG, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13240

CHAERONI SRI PRIHARTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARME (WARUNG RAME) MAMA HAIDAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, UNGU, COKLAT, PUTIH, HITAM, ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:04:17
540   EtiketDID2022084965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GALUNG LAMPE, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 92768
A. NURANNISA F.A
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Passapeda Golla'ta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Gula Pesepeda
591 Uraian Warna : Hijau, merah, putih, hitam, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===gula merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:05:00
540   EtiketDID2022084967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Klakah, RT/RW 01/04, Ds. Sidorejo, Kec. Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
66186

IMAM GOZALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TaKaSi KOPI
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 : ===Biji kopi; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi susu bubuk; kopi; kopi bubuk; kopi instan;

kopi rempah; kopi susu instan; minuman biji kopi; minuman kopi; produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:08:46
540   EtiketJID2022084970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalipasir GG.Eretan RT.002/RW.008 Kelurahan Kebon Sirih, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340

Mohammad Yasin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: di Dapur Raya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyedia makanan Kebab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:18:19
540   EtiketDID2022084979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Karangrejo RT 002 RW 003 Ds Karangrejo Kec Garum Kab  Blitar, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66182

JENY MERYSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jenny Macrame
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Mint-Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===tali; tali dipilin; tali dipilin macramé; tali dipilin untuk menggantung gambar; tali gantungan tanaman; tali makramé===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:22:48
540   EtiketDID2022084988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Jingglong RT/RW 04/05 Kec. Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66172
ANDRYAWAN TEGUH PRAKOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teramaggo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran pakan ternak; Lembutan pakan ternak untuk menggemukkan; Makanan Ternak; Makanan ternak; Pakan

ternak; Pelet (Makanan Ternak); Sediaan untuk penggemukan ternak; Tepung Bahan Makanan Ternak; konsentrat untuk
pakan ternak; maggot untuk pakan ternak; makanan ternak; ransum ternak; ternak; ternak [ternak]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:26:21
540   EtiketDID2022084993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Tunjung, RT/RW 01/04, Kel. Tunjung, Kec. Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66154

ITA DEWI FITRIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanjung Craft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Keemasan dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet rajut; Dompet tiket; Tas anak; Tas bahu; Tas bayi; Tas pria; dompet; dompet kartu; dompet kosmetik; dompet

kulit; dompet saku; dompet wanita; tas buku; tas kerja; tas kulit; tas kurir; tas rajut; tas spons; tas surat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:28:31
540   EtiketDID2022084994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Menteng Raya No.58 RT.001/RW.009 Kel.Kebon Sirih, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10310

Wiwik Yunarsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Abdu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Cream, Kuning & Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:53:33
540   EtiketJ302022085215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Laut, Kampung Pasir RT. 02 Kelurahan Kuday, Kabupaten Bangka, Kep.
CV. NOVILLA PERDANA WISATA

Halaman 70 dari 840



Bangka Belitung, 33213
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOVILLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MAROON, KUNING, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; hotel, restoran, dan layanan katering; layanan

reservasi hotel disediakan melalui Internet; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar;
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang
pertemuan/rapat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:03:59
540   EtiketJ302022085220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Laut, Kampung Pasir RT. 02 Kelurahan Kuday, Kabupaten Bangka, Kep.
Bangka Belitung, 33213

CV. NOVILLA PERDANA WISATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOVILLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MAROON, KUNING, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; jasa

manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel,
kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; manajemen bisnis hotel untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:06:01
540   EtiketD012022085221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gampong Krueng Lamkareung, Pasar Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh,
23363

CV. WILMA JAYA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===magnesium fluorida; magnesium fosfat; magnesium hidroksida; magnesium karbonat; magnesium klorida; magnesium

oksida; magnesium silikafluorida; magnesium sulfat; pupuk organik; talkum [magnesium silikat]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:24:33
540   EtiketDID2022085226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PARANG CENTUNG 22 PERUM GRAND PALEM RT 005 RW 002 KELURAHAN
PATIHAN WETAN, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63491

SELLA NOVIKA ANJALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: HELLONOONA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : WARNA TULISAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:45:38
540   EtiketDID2022085233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Belezza Permata Hijau Albergo Tower Lantai 19 AT 16 Jalan Letjen Soepeno No. 34,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Indoraya Mitra Persada 168

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Extrasida
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan Pestisida Organik berwarna hitam, Huruf E pada kata Extrasida berwarna kombinasi biru dan hijau, Tulisan xtra

berwarna biru, Tulisan sida berwarna hijau muda.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===pestisida pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:48:04
540   EtiketDID2022085237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN V TANJUNG GG. RIDHO NO. 52  DESA BANDAR KHALIPAH, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

ILMAN TAUFIK HASIBUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A.K do
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; celana kasual; celana olahraga; celana pakaian; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana
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panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek untuk
pria; celana pendek untuk wanita; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; legging [celana panjang]; legging menjadi
celana panjang; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian formal; pakaian santai; pakaian santai untuk
pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria,
wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:50:17
540   EtiketJID2022085238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Johar Baru II No.24 RT. 016/005 Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10530

Gereja Kabar Baik Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa sinode gereja; jasa pelayanan penginjilan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:50:51
540   EtiketDID2022085239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUNRISE BIZPARK JALAN SS C 51-52,, Kel. Kuta Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab.
Tangerang, Prov. Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

PT. BERBAK AGRO SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAPULARIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===herbisida untuk keperluan pertanian; pestisida pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:51:13
540   EtiketJID2022085240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL AIR KELUBI GANG IDAMAN RT 022 RW 008, AIK RAYAK, TANJUNG PANDAN,
Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33413

SCORIA NOVRISA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERSONA PUBLIC SPEAKING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===coaching [pendidikan dan pelatihan]; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang

berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan
personalia; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi,
pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; pelatihan bahasa;
pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:53:39
540   EtiketDID2022085242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Belezza Permata Hijau Albergo Tower Lantai 19 AT 16 Jalan Letjen Soepeno No. 34,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Indoraya Mitra Persada 168

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Biopesti
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan Pestisida Hayati berwarna hijau tua, Huruf B pada kata Biopesti berwarna hijau tua, huruf i-o pada kata Biopesti

berwarna kombinasi hijau muda dan hijau tua, Tulisan pesti berwarna putih dengan latar belakang hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===biopestisida pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 09:55:52
540   EtiketJ172022085243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cak Doko No. 33 RT.022 RW.077 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur

PT. CRISTAL JAYA SENTOSA MAJU BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOTEK CRYSTAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah;putih;hijau;biru;hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; layanan apotek apotek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:01:28
540   EtiketDID2022085244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Banyu Urip Kidul 2/50-D, RT/RW 007/004, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60254

NEHEMIA HAPPY FANDRIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASTRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik, papan skirting dari kayu, potongan kayu

yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga penopang, rel transisi, panel fasad dan
elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Hiasan taman dan ornamen rumah tangga dari batu; Membran untuk atap
menggunakan papan, atap, dinding, gulungan atap papan terbuat dari bitumen, partisi non-logam untuk semua jenis aplikasi
dalam bangunan dan teknik sipil; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan
tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; Ubin lantai; adukan semen untuk digunakan dalam
bangunan; bahan bangunan beton; bangunan batu; bangunan, bukan dari logam; batu bangunan; batu bata keramik untuk
digunakan dalam tungku tahan api; besi siku, bukan dari logam; dinding beton; genteng keramik; genteng keramik mengkilap;
granit; gypsum [bahan bangunan]; kaca dekoratif untuk bangunan; kanopi [struktur bangunan], bukan dari logam dan bukan
dari tekstil; kayu bangunan; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; lantai keramik; lantai parket; lapisan untuk
lantai; mortar untuk bangunan; mosaik untuk bangunan; panel drywall [bahan bangunan]; panel jendela untuk bangunan;
papan dinding gipsum; papan dinding, bukan dari logam; pelapis [bahan bangunan]; pelapis dinding, bukan dari logam, untuk
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bangunan; pelat lantai, bukan dari logam, untuk bangunan; penghiasan, bukan dari logam; pipa drain keramik; terak [bahan
bangunan]; teralis, bukan dari logam; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin
dinding mosaik; ubin dinding, bukan dari logam; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit;
ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit keramik; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin
lantai mosaik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:06:06
540   EtiketJID2022085246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HALIM PERDANA KUSUMA 53AB RT. 001 RW. 004, KEL. JURUMUDI BARU,
KEC. BENDA, Kota Tangerang, Banten

YAYASAN PENDIDIKAN SMART INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BACASMARTKIDZ + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, biru, kuning, ungu, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Sekolah; melakukan kursus pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:55:48
540   EtiketDID2022085286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH your alternative
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengatur pertumbuhan tanaman; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali

fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; hormon tanaman [fitohormon]; media tanam untuk tanaman; pupuk; pupuk
kandang; pupuk untuk tanah; sediaan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik,
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk
tanaman; sediaan pengkondisian tanah; sediaan perbaikan tanah; sediaan pupuk; sediaan stimulan bio biologis untuk
pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat untuk mengawetkan biji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:56:15
540   EtiketDID2022085287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN GEMPOLAN, RT/RW: 005/004, DESA GEMPOLAN, KECAMATAN PAKEL,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

RAHMAD RAMADHAN SASTRA BAKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
Gedung Krakatau Steel Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASKARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, COKELAT, HITAM, DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
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510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:00:51
540   EtiketDID2022085288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P Karang Permai III P.9.S/8 RT.010 RW.015 Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Jakarta Utara – DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450

HENDRIK LIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EBIKU + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk

Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk pisang; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan
dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar
jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk
rambak; kerupuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:02:48
540   EtiketDID2022085289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH your alternative
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; antibiotik; desinfektan; fungisida; herbisida; insektisida;

makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; nematicides; pakan ternak yang
diberi obat; parasitisida; pestisida; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sterilisasi tanah; sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan untuk hewan; vitamin untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:03:21
540   EtiketJID2022085290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cok Agung Tresna no 70, Sebudi, Denpasar, 80234, Bali, Kota Denpasar, Bali,
80234

Ni Putu Prami Pratiwi, I WAYAN WIDANAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAGA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai mie daging sapi; Restoran daging panggang; Restoran masakan

panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat yang menghidangkan kudapan;
Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para
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tamu; penyajian makanan dan minuman; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan
dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:03:22
540   EtiketDID2022085291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Banjarjo RT 01 RW 08 Kel. Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66171

AGUSTINA LESTARI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Blastaria
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Nastar Keju; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam

goreng tepung isi keju); Nasi Ulam; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-
polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi dalam kemasan; Pizza (roti); Pizza beku;
Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Stik Keju; biskuit keju; bola keju
gembung [camilan jagung]; burger keju [sandwich]; camilan jagung rasa keju; kerupuk nasi; kue beras; kue gandum; kue keju;
kue kering; kue pai; kue stik bawang; kue untuk makanan ringan; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan
juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makaroni dengan keju; nasi babat; nasi bakar; nasi kotak; pizza; pizza segar; roti
berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba
dicelupkan kuah srikaya; roti singkong [roti keju]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:04:42
540   EtiketDID2022085292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PATIUNUS NO.45, RT 002 / RW 001, KEL. JAGALAN, KEC. KOTA, Kota Kediri,
Jawa Timur

SIOE TIEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHRIST BEAUTY CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas (Gold), Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Busa rambut; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak

untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran
tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up;
kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur;
make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik;
sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun
mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Hyaluronic serum; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa;
Krim flek (kosmetik); Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah;
Krim wajah (kosmetik); Lak rambut; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti-penuaan; 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 tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; 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; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi,
deodoran; Sabun untuk membersihkan payudara; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,
lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi
udara; Serum 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
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; air
parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; balsam rambut; bedak; bedak bayi; bedak

Halaman 79 dari 840



kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk glitter kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti
bau badan; bubuk sabun; cairan penghapus kutek; celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); 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; emolien rambut; garam mandi
kosmetik; gel kosmetik; gel rambut; gel wajah [kosmetik]; glasir rambut; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat
untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; krim; krim berjemur; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim
herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim mata; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wangi; kutek kuku; lipstik; losion;
losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion untuk wajah; 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 lumpur kosmetik;
masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan
rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah kosmetik; masker wajah
smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak rambut;
minyak untuk parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pemutih rambut; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; 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 Rambut;
pewarna kosmetik; pewarna rambut; pomade rambut; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; rambut
rontok; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun cukur; 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; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-
sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum rambut; serum
wajah; shampo rambut; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; tonik rambut; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:09:46
540   EtiketJID2022085293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH your alternative
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 : ===Administrasi bisnis, fungsi kantor; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk

kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan
lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki
jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
jasa grosir untuk pakan ternak; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; layanan eceran atau grosir untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan operasi bisnis; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk pakan ternak; manajemen bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan
pemasaran untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:11:20
540   EtiketDID2022085294
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: COMP. MERBAU MAS MR 24 MEDAN, SEKIP, MEDAN PETISAH, Kota Medan,
Sumatera Utara

JOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOMURI DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===blender bar, listrik; blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya; blender makanan, listrik; blender

makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:11:50
540   EtiketDID2022085295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Darma Sakti no 52, Kota Bandung, Jawa Barat, 40238
Agnes Muliawaty Joseph

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASASODA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman

soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; air soda; soda pop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:15:11
540   EtiketDID2022085296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINGKUNGAN PANDEAN RT. 003 RW. 004 KEL. TANGKIL KEC. WLINGI,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66184

NURHAMIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bee Madu Jaya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; gula madu herbal; gula, madu,

sirup; madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu
sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:16:52
540   EtiketJID2022085297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH your alternative
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian (farming), yaitu, jasa terkait dengan

pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk untuk produksi tanaman; Perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; hama memusnahkan untuk pertanian; jasa pertanian; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; pelayanan medis; pembunuhan gulma; penyebaran pupuk dan bahan kimia
pertanian melalui udara dan permukaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:18:38
540   EtiketDID2022085298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P Karang Permai III P.9.S/8 RT.010 RW.015 Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Jakarta
Utara - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

HENDRIK LIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKANAKU + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk

Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk pisang; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan
dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar
jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk
rambak; kerupuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:21:40
540   EtiketDID2022085299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sidorejo RT. 019 RW. 006, Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik,
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61156

CV. SAWONGGALING NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWONGGALING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU,BIRU,HITAM,COKLAT DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; campuran

bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk
campuran; pupuk fosfat; pupuk hayati; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk
multi-nutrisi; pupuk organik; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
superfosfat ganda atau tripel; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian;
sediaan pupuk===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:25:13
540   EtiketJID2022085302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan, Jl. Industri Raya I No. 06
Blok B4, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung,
Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten

PT. SEMESTA MULTI GUNA

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 :

: PT. SEMESTA MULTI GUNA + Logo SMG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PT. SEMESTA MULTI GUNA : nama pemohon.
Logo SMG singkatan dari SEMESTA MULTI GUNA..

591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===memberikan informasi terkait penyewaan peralatan konstruksi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan

mesin dan peralatan konstruksi; penyewaan alat-alat berat dan suku cadang; penyewaan excavator; penyewaan mesin,
peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; penyewaan peralatan pengeboran dan
pertambangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:25:20
540   EtiketDID2022085303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TENGKU ZAINAL ABIDIN NO. 43, Kota Pekanbaru, Riau
AYU SORAYA NENGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aydan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion dan serum; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;

Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); krim retinol untuk keperluan kosmetik; pencuci muka; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum
kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:29:50
540   EtiketDID2022085305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRIYA DEPOK ASRI BLOK C.8 NO. 18 RT. 010/024 KEL. MEKARJAYA
KEC. SUKMAJAYA, KOTA DEPOK JAWA BARAT, Kota Depok, Jawa Barat

JIU NYUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MR BOND MORTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mortar kapur; bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; campuran mortar; campuran semen; genteng

semen mortar; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; mortar; mortar untuk bangunan; papan semen mortar;
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semen*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:30:03
540   EtiketDID2022085306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pura Demak Barat Lange I No. 2 Batan Nyuh, Pemecutan kelod, Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Bali, 80119

Rice Liana Tan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AXON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===COP LAMPU KENDARAAN; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil; Lampu mobil; Lampu sorot; Lampu sorot yang

bisa digerakan sesuai dengan treknya; Penerangan LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; RUMAH LAMPU
KENDARAAN; bohlam indikator kendaraan; bola lampu LED; bola lampu mobil; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur
pencahayaan; halogen bola lampu; lampu; lampu belakang mobil; lampu halogen; lampu kepala mobil; lampu keselamatan
LED; lampu lampu LED; lampu sepeda; lampu untuk kendaraan; lampu untuk mobil; light-emitting diode [LED] lampu; light-
emitting diode [LED] luminer; pembersih udara untuk mobil; perangkat anti-silau untuk mobil (alat kelengkapan lampu);
reflektor sepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:30:43
540   EtiketJID2022085307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Melawan 26/4 RT 007/007 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec.  Sawah Besar
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

KASMITO TINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHARAJA - MHRJ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Eceran dan grosir minuman; Gerai penjualan makanan dan minuman;

Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); 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 dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel;
Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi
dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa
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penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan
dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau
dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan 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 kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh
untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan
minuman khas jepang; 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 retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa
perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; 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 stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan
Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan
pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan
aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang
menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh
alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung
tangan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk
minuman; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan
dan minuman; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel online menu utama kopi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan
minuman Jepang; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Penelitian
perniagaan dan pemasaran madu; Penilaian produk madu; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: 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 makanan dan minuman secara online; Pusat perbelanjaan
komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan
pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas
kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat
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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 makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko
minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk anggur dan
minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman; 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 grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan
minuman; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; 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 minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh;
jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan
sari buah; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail 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 minuman ringan, minuman energi,
anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape
must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus
sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol
(kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas
(kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-
barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa ritel
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 yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko untuk penjualan alat dapur; 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; 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; layanan distribusi
grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir
untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan fotokopi; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk pisau dapur;
layanan grosir untuk teh; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; 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 persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan
grosir yang berkaitan dengan teh; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan pemasaran online;
layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana
panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi
dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi,
boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; 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,
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sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel online; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel untuk makanan dan
minuman; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk
minuman non-alkohol; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman
beralkohol; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk teh; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; 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 persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau
dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan
dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk
membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat
minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; 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 teh; layanan toko
grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis,
alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan,
boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan
panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif,
CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel
on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat
minuman beralkohol; 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 peralatan terapi fisik; layanan toko ritel
online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan
toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan
minuman non-alkohol; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe,
kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan produk makanan atau minuman; pengecer toko serba ada; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian
olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan
peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual;
penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; stan penjualan minuman;
toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual minuman; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:30:53
540   EtiketJID2022085308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt  Best Western No. 1211, Mangga Dua,  Jakarta-Pusat, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10730

SHANSHAN ZOU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: MT Endah Martiningsih S.H
Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bo Luo Nail's
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bo Luo  arti bahasa Mandarin adalah Nanas  &  Nail's artinya kuku
591 Uraian Warna : Pink muda, nila muda.
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511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan seni menghias kuku; layanan perawatan kuku; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan

salon seni menghias kuku (nail art shops); penghapusan laser jamur kuku; perawatan laser kosmetik jamur kuku; salon
estetika; salon kuku (nail bar)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:31:35
540   EtiketDID2022085309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Galur Sari III RT/RW:09/01, Utan Kayu Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13120

Nona Pipih Nunung Hasanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rkans
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange; Putih; Hijau; Coklat dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:32:15
540   EtiketJID2022085310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan, Jl. Industri Raya I No. 06
Blok B4, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung,
Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten

PT. SEMESTA MULTI GUNA

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 :

: PT. SEMESTA MULTI GUNA + Logo SMG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PT. SEMESTA MULTI GUNA : nama pemohon.
Logo SMG singkatan dari SEMESTA MULTI GUNA.

591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; penyewaan dan/atau sewa-

guna kontainer; persewaan truk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:33:42
540   EtiketDID2022085311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Angke Jaya XII/35 RT 010 RW 005, Kel. Angke, Kec. Tambora
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11330

Hendra Septian

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 :

: XOVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Kulot; Sweater; blus; celana; gamis; gaun; jaket; kaos oblong; kemeja; pakaian; rok===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:33:47
540   EtiketDID2022085312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Somawangi rt 003/001 Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara JAWA TENGAH,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 53473

Rendi Aprilianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aksa
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:37:02
540   EtiketDID2022085314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SEDERHANA, RT 000 / RW 000, KEL. MATAKALI, KEC. MATAKALI,
Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

NAZYATUL SYAFRAWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TuRaw Beauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit parfum; Busa rambut; Dispenser pengharum

ruangan; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata;
Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi;
garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik;
losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah;
parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma;
semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian;
Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik
untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti-penuaan; 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 tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; 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; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream;
Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk membersihkan payudara; Sediaan Pewangi Ruangan; 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 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 (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; balsam rambut; bedak; bedak bayi; bedak
bayi [perlengkapan mandi]; bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita
dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk
glitter kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cairan penghapus kutek; celak mata;
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
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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; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien rambut; garam mandi kosmetik; gel kosmetik;
gel rambut; gel wajah [kosmetik]; glasir rambut; 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 tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel
alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik
dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk leher; krim; krim berjemur; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim malam; krim mandi; krim masker
tubuh; krim mata; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wangi; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion
bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion
tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk
wajah; 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 lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; mousses
[kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet
dengan pewangi; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih rambut; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; 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 Rambut;
pewarna kosmetik; pewarna rambut; pomade rambut; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; rambut
rontok; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun cukur; 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 aroma untuk bantal mata; sachet parfum; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan pengharum ruangan; 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; 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 rambut; serum wajah; shampo rambut; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan
pribadi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut; warna alis
dalam bentuk pensil dan bubuk; warna rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:38:55
540   EtiketDID2022085315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Demang Akub RT. 021 RW. 011 Kel. Setapuk Besar Kec. Singkawang Utara, Kota
Singkawang, Kalimantan Barat

SAHURI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mahkota Utara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Keladi; Keripik talas; keripik; keripik pisang; keripik singkong; keripik sukun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:41:08
540   EtiketDID2022085316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN GUNUNG GALUNGGUNG NOMOR 8A LINGKUNGAN UBUNG KAJA, Kota
Denpasar, Bali, 80116

ASTA PIJAR KREASI TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : smartwork
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:41:47
540   EtiketDID2022085317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTEMEN WISMA GADING PERMAI JL BOULEVARD RAYA NO 01-20, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

V.ARI HENDRIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARIANNA
Merek Kata dan Lukisan

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

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim non-obat untuk scrub wajah; pencuci muka;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah;
toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:45:21
540   EtiketDID2022085318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN MABEUT, RT 000 / RW 000, KEL. MATANG ULIM, KEC. SAMUDERA,
Kabupaten Aceh Utara, Aceh

NASRIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sulfa You Will Glow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas (Gold) dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Busa rambut; Dispenser pengharum ruangan; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata

(Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku;
concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi;
glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion
wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil
alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran;
sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah;
sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut;
transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik;
Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim mata; Krim pelembab; Krim
rambut; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lak rambut; Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; Losion anti-penuaan; 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 tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; 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; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan
produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun;
Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk membersihkan payudara;
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Sediaan Pewangi Ruangan; 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 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 (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum;
Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma;
balsam rambut; bedak; bedak bayi; bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek;
bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk glitter kosmetik;
bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cairan penghapus kutek; celak mata; colognes, parfum
dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); 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; emolien rambut; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel rambut; gel wajah [kosmetik]; glasir rambut; 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 tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; krim; krim berjemur; krim boot; krim cukur; krim dasar
bedak; krim dingin; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kosmetik; krim kuku; krim
kulit; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim sepatu; krim
siang; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wangi;
kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion
setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion
wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; 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 lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker
pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak
parfum; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum
dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pemutih rambut; pencuci vagina untuk
keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; 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 Rambut; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pomade rambut; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; rambut rontok; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun cukur; 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 aroma untuk bantal mata; sachet parfum; sediaan fumigasi [parfum];
sediaan kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengharum ruangan; 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 kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum rambut; serum
wajah; shampo rambut; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; tonik rambut; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:46:34
540   EtiketDID2022085319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. GRAND  GADING MUTIARA BLOK 8AA, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

PT. MAULANA SUKSES ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M'ZEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH UNGU BIRU HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan

(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; pencuci muka; 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
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mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah;
toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:46:53
540   EtiketDID2022085320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garden II No. 11, RT.014 RW.005, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

T. SEAN GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CDC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===lem untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:26:08
540   EtiketDID2022085416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Royal Park 1 TL 5 / 29 RT 007 RW 006 Kel. Lidah Kulon, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60213

Meliana Tanumiharjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mr&Mrs. Cool
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tuan dan Nyonya keren
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian-bagian untuk kacamata; Dudukan kacamata; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang;

Kantong kacamata; aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata;
bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bingkai kacamata berlensa; bingkai
kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang dibongkar; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk
kacamata hitam; bingkai-bingkai  kacamata matahari; engsel untuk bingkai kacamata; frame untuk kacamata dan pince-nez;
jembatan untuk bingkai kacamata; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata
astigmatis; kacamata berlensa cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk
perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata kamera; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata
matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D;
kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pintar; kacamata renang;
kacamata renang dengan resep; kacamata tahan debu; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk membaca; kacamata untuk
olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam;
kantong kacamata; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing
untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; kotak kacamata; lanyard untuk
memegang kacamata; lensa bifocal untuk kacamata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata setengah jadi; lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pengganti untuk kacamata; lensa untuk kacamata
berlensa; lensa untuk kacamata hitam; pelindung hidung untuk kacamata; perisai samping untuk kacamata; rantai dan kabel
untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; tali
kacamata; tali pengikat kacamata; tali pengikat kacamata hitam; tali untuk kacamata hitam; tas kacamata; tempat kacamata
pelindung dari sinar matahari; tempat untuk kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:29:15
540   EtiketDID2022085417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Sari II No. 60, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Daniel Spencer
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REVVTECH + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; grip tape untuk setang sepeda motor; penutup sepeda motor

[berbentuk]; setang sepeda motor; spakbor; windshield===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:33:17
540   EtiketDID2022085424

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 :

: JAGAK LAWAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Minuman beras kencur (jamu); Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh

dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman untuk
keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman obat
herbal; obat herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; suplemen herbal; teh herbal
untuk penggunaan obat; tonik untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:33:20
540   EtiketDID2022085425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati V LK X No 197, Rt 000 Rw 000 Helvetia, Medan Helvetia, Kota Medan,
Sumatera Utara

Hidayah Utama Rangkuty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Danta Skincare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan

kecantikan; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bubuk gigi untuk
keperluan kosmetik; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk leher; krim malam [kosmetik]; krim siang; losion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; minyak lidah buaya untuk
penggunaan kosmetik; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk
toilet; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); toner kulit untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk keperluan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:33:53
540   EtiketDID2022085426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TANG & YENNI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu GPS; Kotak-kotak jam tangan; Mesin jam dan mesin jam

tangan; gelang untuk jam tangan; jam tangan; jam tangan digital; kaca jam tangan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kristal
jam tangan; lempeng jam tangan; osilator untuk jam tangan; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan
jam tangan); tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:41:00
540   EtiketJID2022085432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Rangga Kencana No. 72 RT 001 RW 008 Kelurahan Cibaduyut
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40236

Dr. Trifena

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AESMED
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis RNA atau DNA untuk diagnosis dan prognosis kanker; Apotek; Budidaya Bunga; Budidaya jamur; Chiropractic;

Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri
dirumah dengan cara metode pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi,
neurologi, dan hematologi sehingga kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Operasi
katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa Psikolog; Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi
kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa bedah plastik; Jasa bidan; Jasa
budidaya ikan; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian
(farming), yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk
untuk produksi tanaman; Jasa inseminasi buatan; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa konsultasi pertanian,
termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan
mulut/oral care; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa make-up; Jasa nasehat yang
berhubungan dengan diet.; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan;
Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.;
Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan hewan peliharaan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan
kesehatan intra-oral; Jasa perawatan kulit; Jasa perkebunan kelapa sawit; Jasa pijat; Jasa rias pengantin; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Jasa tes psikologis termasuk jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; Jasa-jasa dibidang
evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Konseling yang
berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi
secara holistik; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan
bantuan medis; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis
melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan
pencarian data; Layanan blow rambut; Layanan informasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan klinik medis yang
menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan konsultasi
dan konseling dalam bidang obat pencegahan; Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,
dan pengelolaan berat badan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan mandi Turki; Layanan
pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan pengelolaan
berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan perawatan bulu
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mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan kulit; Layanan
perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan
pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Layanan pijat relaksasi; Layanan seni menghias kuku; Layanan sinar-X;
Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam
garis mata; Layanan teknisi sinar-X; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Memberikan informasi di bidang kebugaran
jiwa; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Memberikan
informasi di bidang manajemen berat badan; Memberikan informasi di bidang nutrisi; Memberikan informasi kesehatan;
Memberikan informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini;
Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi
dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis;
Menyediakan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan;
Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi
mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan
kesehatan lainnya; Menyediakan informasi melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; Menyediakan
informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan
kesehatan; Ngeluku (Membajak Sawah); Pelayanan keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Pemeriksaan X-ray untuk
keperluan medis; Pengujian kebugaran.; Pengujian medis, diagnosis medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan
pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Penyebaran
pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara dan di permukaan tanah; Penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mandi
matahari; Penyediaan mandi uap panas; Penyewaan bidet; Penyewaan fasilitas sanitasi; Penyewaan peralatan dan instrumen
medis atau kedokteran hewan; Perawatan beristirahat [layanan medis dan keperawatan]; Perawatan kebersihan dan
kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan;
Peternakan; Pijat Bali; Pijat Burma; Pijat ala Hawaii; Pijat ala Thailand; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Retret
kesehatan; Ronce (Mengarang Bunga); Rumah perawatan; Rumah perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah
sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit hewan                                                                                                                                     ;
Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan;
Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Skrining DNA
untuk keperluan medis; Terapi Ayurvedic; Terapi Bermain; Terapi Bermain dengan metode tidak langsung; Terapi bermain
yang dapat diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan media mainan; Terapi meditasi; Tes diagnostik medis atau uji
laboratorium klinis; akupresur; akupunktur; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk
keperluan medis; asuhan keperawatan; bantuan dokter hewan; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; bedah
kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; berkebun; budidaya tanaman; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati,
kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang
lain; desain lansekap dan layanan berkebun; desain lanskap; desain taman; donasi sperma; donor darah; elektrolisis kosmetik;
fisioterapi [terapi fisik]; gulma membunuh dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; hair removal dengan
elektrolisis; hama memusnahkan hortikultura; hama memusnahkan untuk budidaya; hama memusnahkan untuk kehutanan;
hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; higienis
dan perawatan kecantikan untuk manusia; hortikultura; implantasi rambut; informasi medis; informasi yang berkaitan dengan
pijat; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa
akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
hewan; jasa aromaterapi; jasa belanja individual untuk orang lain; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan laut; jasa
desain bunga; jasa desain penataan bunga; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa kehutanan; jasa
khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa nasihat farmasi; jasa
pembentukan alis; jasa pemberian nasehat gizi; jasa pembibitan kuda; jasa pemijatan; jasa penata gaya pribadi; jasa penata
rias; jasa pengembangbiakan domba; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan;
jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan
pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut,
penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan
yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa peternakan; jasa peternakan kuda yang berkaitan dengan
pengembangbiakan kuda; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa sauna; jasa seorang
psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk
raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa terapi penyembuhan; jasa tes
psikologi online; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; jasa-jasa
dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil
ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu
kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan
perkebunan; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan (screening) ilmu kedokteran; jasa-
jasa pengujian ilmu kedokteran atas plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan, pengolahan dan pengujian darah
manusia dan plasma; jasa-jasa penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma;
jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; kedokteran gigi; keperawatan, medis; klinik khitan/sunat;
konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan;
konseling gaya hidup; konseling genetik; konseling gizi; konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling
medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling
psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang berkaitan dengan terapi
okupasi; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi di bidang
kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kecantikan; konsultasi kejiwaan; konsultasi kesehatan; konsultasi
make-up dan layanan aplikasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis untuk memilih kursi roda
yang sesuai, toilet, kerekan untuk kaum disabilitas, alat bantu jalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang berkaitan dengan
gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi naturopati; konsultasi online
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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;
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;
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layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang; layanan mematok tulang;
layanan memotong rumput; layanan mengepang rambut; layanan microblading; layanan mikrodermabrasi; layanan obat
menghilangkan rambut; layanan oftalmologi; layanan operasi penglihatan laser; layanan optometri; layanan ortodontik;
layanan panggilan rumah medis; layanan panti jompo; layanan pas alat bantu dengar; layanan patologi yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan pedikur; layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan pejantan dan pembiakan untuk
hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk kuda; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan peliharaan; layanan
pejantan dan pembibitan untuk kucing; layanan pejantan dan pembibitan untuk ternak; layanan pejantan untuk hewan; layanan
pejantan untuk kuda; layanan pejantan untuk ternak; layanan pelurusan rambut; layanan pemandian umum untuk keperluan
kebersihan; layanan pemantauan jantung transtelephone; layanan pembiakan anjing; layanan pembibitan pohon; layanan
pembibitan tanaman; layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan pemuliaan
babi; layanan pemuliaan kucing; layanan pemuliaan ternak; layanan pemuliaan untuk hewan peliharaan; layanan pemupukan
in vitro; layanan pemupukan in vitro untuk hewan; layanan pemutihan gigi; layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pencitraan medis; layanan pengencangan kulit laser;
layanan pengendalian hama untuk akuakultur; layanan pengendalian hama untuk hortikultura; layanan pengendalian hama
untuk kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur,
hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian, hortikultura atau kehutanan; layanan pengeriting
bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan pengobatan alternatif; layanan pengobatan homeopati; layanan pengobatan
olahraga; layanan pengujian mamografi; layanan pengujian medis untuk evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang
berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian dan pemeriksaan
psikologis; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penilaian psikologis; layanan penitipan
siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan penyamakan airbrush; layanan penyamakan airbrush untuk tubuh
manusia; layanan penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit kosmetik untuk manusia; layanan penyaringan
kesehatan di bidang asma; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep apnea; layanan penyaringan kesehatan mental;
layanan penyaringan kolonoskopi; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur; layanan penyaringan medis di bidang
asma; layanan penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular; layanan penyaringan obat pra-kerja;
layanan penyaringan osteoporosis; layanan penyaringan penggunaan narkoba; layanan penyaringan vaskular; layanan
penyaringan visi; layanan penyembuhan reiki; layanan penyemprotan penyemprotan; layanan penyesuaian lensa kontak dan
lensa kacamata; layanan penyesuaian lensa optik; layanan perawatan anjing; layanan perawatan bedah; layanan perawatan
body wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan bungkus lumpur; layanan perawatan
bungkus selulit; layanan perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus
tubuh parafin; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan
perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan gigi keliling; layanan perawatan
halaman; layanan perawatan kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan
perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon
kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan
untuk membantu individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan
kesehatan untuk mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan
yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan,
program pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan program
pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan
diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik
dan rumah sakit; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan pembungkus payudara;
layanan perawatan penarikan untuk pecandu; layanan perawatan rambut; layanan perawatan selulit; layanan perawatan
tanaman; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan
perawatan di rumah; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan perlebahan lebah; layanan perming bulu mata; layanan pertanian serangga;
layanan pertanian ternak; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu
mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan pijat shiatsu; layanan psikologi individu
dan kelompok; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis; layanan pusat kesehatan; layanan rawat jalan
dan rawat inap; layanan reboisasi; layanan rumah istirahat; layanan rumah kaca; layanan rumah konvensional; layanan rumah
sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon
kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops);
layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan
kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut
untuk anggota layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut
untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan
sanatorium; layanan sauna; layanan sedot lemak; layanan semprot tanning salon; layanan skrining diabetes; layanan skrining
hepatitis; layanan skrining kanker paru-paru; layanan skrining kanker payudara; layanan skrining kanker prostat; layanan
skrining kanker serviks; layanan skrining kanker testis; layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan
solarium; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan spa sehari; layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine;
layanan terapi; layanan terapi bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan
terapi suara dan bicara; layanan threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis;
layanan visagists; layanan waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan
wisata medis menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi;
manikur; meditasi untuk kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit
kardiovaskular; melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness);
memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan
informasi di bidang konseling dan perawatan
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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; 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
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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

27/10/2022 14:43:58
540   EtiketJID2022085434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bekasi Timur Raya No. 200, RT.1/RW.9, Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13240

PT. Edunesia Insan Cerdas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: edunesia.net
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:45:10
540   EtiketDID2022085437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LABTEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:47:19
540   EtiketDID2022085439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PUKAT I NO 59, Kota Medan, Sumatera Utara, 20224
JOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SK SERBA KARET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopling fleksibel [bagian 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 pengaman untuk mesin; kopling poros [mesin]; kopling poros menjadi bagian
dari mesin; kopling poros untuk mesin; kopling untuk mesin; mendorong kopling poros, selain untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:47:30
540   EtiketDID2022085440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z-1 No. 16, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kapuk Muara,
Kec. Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Irman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau tua, Biru Muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brendi (minuman beralkohol); Minuman arak (portable); Minuman arak Cina berbahan dasar sorgum; Minuman arak

anggur dilindungi oleh sebutan asal "Armagnac"; Minuman arak anggur yang dilindungi oleh sebutan asal "Cognac"; Minuman
arak dari buah-buahan; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Wine (Minuman anggur)
rendah alkohol; brendi (minuman keras) ceri; cachaça (minuman arak khas Portugis); cachaça [minuman beralkohol yang
disuling]; digester [minuman keras dan arak]; koktail brendi (minuman beralkohol); minuman arak dilindungi oleh sebutan asal
"Mezcal"; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila"; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; spirit
[minuman arak]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:50:36
540   EtiketD112022085441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Purnama 2 Komp. Villa Purnama Indah No. B1, Rt.001 / Rw.003, Kel. Kota Baru,
Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak , Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78121

Wilbertus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: E J SUPER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Kuning dan Hujan
511 Kelas Barang/Jasa : 2, 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat Aluminium; Cat anti kerak; Cat dasar untuk casis kendaraan, Lapisan penutup dasar untuk casis kendaraan; Cat putih

(pewarna atau cat); Cat semprot; Cat untuk bangunan; Cat untuk kapal; Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat); badigeon
(cat pelapis tembok); cat *; cat air [cat]; cat akrilik; cat akrilik untuk seniman; cat aluminium; cat anti air; cat anti bocor; cat anti
jamur; cat anti karat; cat anti lembab; cat anti-fouling; cat arsitektur; cat asbes; cat berbasis resin sintetis; cat bercahaya; cat
berwarna untuk bagian luar bangunan; cat besi; cat dalam bentuk bubuk; cat dasar; cat dasar (sealer); cat duco; cat emas
untuk keramik; cat glasir; cat interior; cat kayu; cat kedap api; cat kendaraan; cat lantai; cat metalik; cat minyak; cat minyak
untuk digunakan dalam seni; cat minyak untuk seniman; cat mobil; cat pelapis anti bocor; cat pelindung segala cuaca; cat
resin sintetis; cat rumah; cat sintesis/keramik; cat tahan air; cat tahan api; cat tahan panas; cat tembok; cat termoplastik untuk
digunakan dalam menandai permukaan jalan; cat untuk digunakan dalam industri otomotif; cat untuk digunakan dalam
pembuatan furnitur; cat untuk digunakan dalam pembuatan mobil; cat untuk kendaraan model; cat untuk lantai beton; cat
untuk mesin; cat untuk peralatan dan mesin industri; cat untuk peralatan industri; cat untuk perlindungan terhadap grafiti; cat
untuk seni dan kerajinan; cat untuk seniman; cat-cat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap
bangunan; cat-cat pelapis untuk anti selip; cat-cat pelapis untuk batu-batu alam; cat-cat pelapis untuk batu-batu buatan; cat-
cat pelapis untuk batu-batuan; cat-cat pelapis untuk genteng-genteng; cat-cat pelapis untuk talang-talang air; cat-cat sintetis;
glasir [cat, lak]; pengencer cat untuk pelapis anti-grafiti; sediaan pelapis cat untuk kendaraan; tinner untuk cat dasar===
===Papan plafon yang terbuat dari campuran semen, pasir silika, dan serat selulosa; Partisi (penyekat papan yang
mengandung semen); Pelur (Semen Lantai); Perekat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan dan
pengikat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan; SPESI SEMEN; Semen Portland; adukan
semen untuk digunakan dalam bangunan; campuran semen; isian semen; lapisan semen tahan api; lempengan semen;
semen alumina; semen asbes; semen atap; semen hidrolik; semen mortar; semen putih; semen serat; semen tahan api;
semen untuk tungku; semen untuk tungku pembakaran; semen*; serat semen; tiang semen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:52:06
540   EtiketDID2022085443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z-1 No. 16 RT. 002/ RW. 008, Kel. Kapuk Muara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Irman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAVOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold , Cream dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brendi (minuman beralkohol); Minuman arak (portable); Minuman arak Cina berbahan dasar sorgum; Minuman arak

anggur dilindungi oleh sebutan asal "Armagnac"; Minuman arak dari buah-buahan; Minuman arak dilindungi oleh sebutan asal
"Tequila" diresapi dengan vitamin; Minuman arak sari apel yang dilindungi oleh daerah  asal "Calvados"; Minuman beralkohol
dari ekstrak buah-buahan; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman brendi;
Minuman brendi (dari buah); arrack [arak]; awamori [arak beras suling]; brendi (minuman keras) ceri; cachaça (minuman arak
khas Portugis); cachaça [minuman beralkohol yang disuling]; liquors [minuman beralkohol]; minuman arak dilindungi oleh
sebutan asal "Mezcal"; minuman beralkohol rendah, kecuali bir; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman keras
dari buah-buahan; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:52:19
540   EtiketJID2022085444

730 Nama Pemohon : Nor Wahyu Basuki
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Alamat Pemohon : Jl. Anggrek No. 28 RT. 3 RW. 3, Kel. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa
Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Satu Hati Salam Satu Jiwa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu,

penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran.; Kafe kopi; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:54:49
540   EtiketDID2022085449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Rangga Kencana No. 72 RT 001 RW 008 Kelurahan Cibaduyut
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40236

Dr. Trifena

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AESMED
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Al-Qur`an (Tercetak); Alas meja; Alat penanda buku; Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Alat tulis
menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Alat-
alat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Album untuk stiker; Alkitab; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan
pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau
plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau
plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari
bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali
pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang
terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk
menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas,
karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Bahan
pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku
kecil; Bahan penutup untuk majalah; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk
keperluan tulis menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan

Halaman 103 dari 840



kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih,
kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang
dapat dibaca oleh mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang
terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang
cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel
grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi
untuk permainan; Barang terbuat dari kertas; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas
sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat
kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil,
pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris,
penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat
pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem
untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan
alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan
pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu
remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama,
lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer,
huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering
machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah,
buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari
karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku
catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur,
kalender, katalog; Bendera iklan; Berita berkala; Berita berkala, brosur, pamflet, dan jadwal pertandingan yang terkait dalam
bidang bola basket; Blotter meja; Bola dunia; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah
cetak di bidang musik; majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Brosur komputer;
Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah; Kertas; Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena untuk
menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album foto; album memo; amplop; bahan ajar kertas; barang
cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan
video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku mewarnai; buku
perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan alat tulis; hiasan
kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang daro kertas; kapur; kartu flash
[bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan; kertas kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kit
kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak cat; kotak hadiah dari kertas; kotak kemasan kertas;
kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti penanda; mistar / penggaris untuk menggambar; nama
lencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry erase); patung-patung dari bubur kertas;
pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas; pensil; pensil warna; perencana hari;
perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; pola cetak
untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku; saputangan kertas; serbet kertas; seri
buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tempat paspor;
undangan cetak; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu
kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen,
mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian;
map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas
pelajaran; Buku catatan; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian;
Buku panduan referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku tulis; Buku-
buku nota yang dapat direkatkan; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Cairan penghapus;
Catatan terima kasih; Daftar (barang cetakan); Daftar laundry tercetak; Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Desain
gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Diktat (Buku); Dokumen; Dokumen yang dicetak; Dokumentasi computer
dalam bentuk cetak; Fibre tipp maker; Film laminating (alat tulis); Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Foil, bukan
logam untuk pengemasan makanan; Folder Manila; Folder dokumen; Form perjanjian; Formulir; Formulir bisnis cetak; Formulir
yang dicetak; Gambar kalkir [dekalkomania]; Grafik/bagan; Grafis (barang cetakan); Handuk tangan Kertas; Hasil cetakan;
Hiasan dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau selulosa untuk hewan
peliharaan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Iklan (Barang Cetakan); Isolasi kertas; Jekrekan;
Jepitan kertas; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain lap kertas; Kain pembersih yang
terbuat dari bahan tidak dirajut/ tidak ter-anyam; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan
sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Kantong kertas dan plastik untuk
pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik
untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik
untuk membungkus bahan makanan; Kantong sampah dari bahan biodegradable; Kantong sandwich; Kantong untuk
membawa belanjaan dari bahan biodegradable; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kardus tahan air; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Karton; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu olah raga,
yang disisipkan di bagian dalam; Kartu bisnis; Kartu cetak, selain bersandi atau magnetic; Kartu diskon, selain bersandi atau
magnetic; Tas plastik dan kertas; alat tulis (kartu nama, kop surat); buklet; buletin; kartu pos; koran; kupon diskon dicetak;
majalah; pamflet; pembungkus plastik; poster gambar; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; souvenir untuk
program acara; spanduk kertas; stiker; tiket; voucher cetak; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan; Kartu hadiah; Kartu
hadiah terbuat dari kertas; Kartu loyalti non-magnetik; Kartu nama; Kartu peringatan tidak diganggu dari karton; Kartu terima
kasih; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Karung kertas untuk pembungkus; Kawat Spiral Kalender; Kertas; Kertas
Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; Kertas catatan; Kertas cetak
untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau plastik
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dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur untuk memasak; Kertas debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk; Kertas
handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan
menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas
serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari
bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi
atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak
termasuk dalam kelas lain; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu
dagang; Kop surat; Koran Manila; Kotak cat anak-anak; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak dokumen (alat tulis); Kotak
kertas; Kotak terbuat dari karton; Kupon; Kurva Perancis; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau
sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan
gantungan kain sebagai bahan promosi; Label dicetak; Label kertas; Label, bukan dari tekstil; Laminasi kertas, kardus, karton
dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Larutan karet; Lembar karton untuk  kemasan; Lembar kerja
(barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau sudut; Lembar kertas pelapis,
khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior,
konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas perekat untuk
keperluan rumah tangga; Lembaran kertas untuk memasak; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Lembaran
yang dicetak; Lukisan [gambar]; Lukisan [karya seni]; Lukisan pasir; Majalah bergambar terpublikasi untuk anak-anak; Majalah
cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi;
Majalah perusahaan; Manual referensi perangkat keras komputer; Manual untuk keperluan pengajaran; Manual untuk
perangkat lunak komputer; Manual-manual untuk perkenalan produk dan iklan; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map
untuk kertas; Materi cetak didistribustikan secara berkala; Materi kursus yang dicetak; Materi pelatihan selain peralatan; Materi
pemodelan untuk keperluan pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk
mengajar; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar bahasa; Materi pendidikan dalam bentuk tertulis; Materi
pengajaran audiovisual (barang cetakan); Materi pengajaran cetak untuk informasi; Materi pengajaran cetak untuk pendidikan;
Materi periklanan yang dicetak; Materi presentasi audiovisual yang dicetak; Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku
catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat
telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan telepon seluler, telepon pintar; Materi promosi yang terbuat dari bahan
kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Mekanik Binder;
Mencetak materi dan kurikulum pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Mika plastik untuk membungkus makanan; Modul (Buku); Ornamen pensil; Paket alat tulis-menulis terdiri
dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pamflet dalam hal periklanan; Pamflet panduan; Panduan (Barang
Cetakan); Panduan pelatihan cetak; Panduan pelatihan dalam bentuk cetak; Papan tulis untuk anak-anak; Papan tulis untuk
menulis; Pasta perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Pedoman mengajar; Pedoman pelatihan dalam bentuk
cetak; Pelindung buku cek; Pelindung dari plastik yang melindungi fitur pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Pelubang
kertas; Pena penanda; Pena tarik; Pena tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); Pencatat nilai (barang cetakan);
Penghancur CD untuk penggunaan rumah atau kantor; Penghapus tulisan di papan tempat arsip (keperluan kantor); Penjepit
uang; Penutup meja dari kertas; Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Peralatan belajar, terdiri dari
penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Perangkat menulis; Perekat [perlengkapan
kantor]; Perekat busa ganda; Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga;
Perencana (barang cetakan); Peta; Pewarna poster; Pita plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Plastik seal cup; Platban; Poster periklanan; Potongan kartun; Publikasi berkala; Publikasi
cetak berkala; Publikasi cetak bulanan; Publikasi cetak terkait dengan kegiatan anak-anak; Publikasi cetak untuk bisnis
periklanan; Publikasi cetak untuk institusi perguruan tinggi; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket,
kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi,  cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi mingguan (barang
cetakan); Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar
di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak
dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen
proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di
bidang hukum; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di
bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam
bentuk buku petunjuk di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen
proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal
di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam
bentuk jurnal di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen bisnis; Publikasi
tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen
strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di
bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam
bentuk panduan di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal,
direktori, pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi,
kepemilikan korporasi dan bisnis; Publikasi untuk anak-anak; Publikasi untuk promosi; Publikasi yaitu buku pegangan
pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Publikasi yang berisi deskripsi program;
Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang tersebut di
atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Pulpen; Replika dari tulang manusia dan binatang,
atau bagian dari tulang-tulang manusia, dan fosil untuk tujuan pendidikan (bahan-bahan pendidikan, kecuali aparat); Sarung
buku harian; Sarung dudukan toilet dari selulosa; Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Selebaran iklan;
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Selebaran panduan; Selebaran publisitas; Selotip kain; Selotip timbal ganda; Serbet kertas sekali pakai untuk menghilangkan
make-up; Serbet kertas untuk menghilangkan make-up; Sertifikat; Set cetak, portable [keperluan kantor]; Set lukisan anak-
anak; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker
(decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Strip kartun cetak; Substrat pada mesin cetak, yaitu film
transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk digunakan dengan mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer
laser, printer yang menggunakan tinta; Surat jaminan (barang cetakan); Surat kabar perusahaan; T-kotak untuk menggambar;
Tabel hitungan; Tabloid tercetak; Tabung fleksibel bukan dari logam; Tanah liat untuk membuat model; Tas goodie dari kertas
atau plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; alat tulis (kartu nama, kop surat); buklet; buletin; kartu pos; koran;
majalah; pamflet; pembungkus plastik; poster gambar; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; souvenir untuk
program acara; spanduk kertas; stiker; tiket; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan
pembungkus); Tatakan kertas untuk hewan peliharaan; Teka teki silang; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat arsip
(keperluan kantor); Tempat buku cek; Tempat dokumen; Tempat dokumen (alat tulis; Tempat kartu identitas; Tempat
menyimpang buku tabungan; Tempat notepad; Tes cetak; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; Tinta India; Tinta isi
ulang pulpen; Tisu; Tisu kertas; Transfer surat yang tercetak; Tutup Pot Bunga dari kertas; Ujung pena; Ukir-ukiran dari kertas;
Voucher; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk cairan; Wadah dokumen (alat tulis);
Warkat; Washi; agenda; agenda meja; alas [tatakan gelas] kartu; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus; alas bahu dari kertas;
alas dan bantalan kertas atau karton untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; alas dan bantalan pelatihan
rumah sekali pakai dari kertas atau karton untuk hewan peliharaan; alas kardus; alas kartu; alas kartu decanter; alas kartu
makan; alas kartu untuk gelas anggur; alas kartu untuk gelas bir; alas kartu untuk gelas minum; alas kecil ditempatkan di
bawah gelas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari karton; alas
kecil ditempatkan di bawah gelas untuk melindungi permukaan dari kondensasi; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas
kertas decanter; alas kertas koktail; alas kertas meja; alas kertas untuk gelas anggur; alas kertas untuk gelas bir; alas kertas
untuk peti; alas koin; alas koktail dari karton; alas kuda-kuda; alas makan dari karton; alas makan malam dari kertas; alas meja
dari kardus; alas meja tulis; alas minuman dari karton; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kardus;
alas pengaturan tempat meja dari kartu; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas piring dari kardus; alas piring dari
kertas; alas untuk gelas bir; alas [alat tulis] pena; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang
terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak;
alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat pasang pasang untuk negatif sinar-X untuk keperluan non-
medis; alat pelubang [keperluan kantor]; alat pemasang label; alat penjepit kertas; alat penomoran; alat seperti baki yang
digunakan untuk merakit potongan-potongan jenis logam menjadi kata-kata dan garis; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas
kop surat); alat tulis (kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat
tulis tercetak; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat untuk kesenian; alat untuk
memasang foto; alat vignetting; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat untuk menulis; album; album
acara; album foto; album foto mini; album koin; album memo; album pernikahan; album prangko; album stiker; album tanda
tangan; album untuk lagu; almanak; amplop; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; anggota
badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; angka [huruf cetak]; animasi cels; aplikator cat di
sifat spons; atlas; bagian histologis untuk tujuan pengajaran; bahan ajar; bahan ajar [kecuali alat]; bahan ajar cetak dan materi
pengajaran, termasuk panduan, grafik, manual; bahan ajar kertas; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan ajar
tercetak; bahan cetak dalam sifat sampel warna; bahan cetakan; bahan dan alat menulis dan menggambar; bahan gambar
untuk papan tulis; bahan informasi untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk
es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan
terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau
plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
mewarnai [instrumen gambar]; bahan pembungkus kertas; bahan pemodelan; bahan pemodelan aromatik; bahan pemodelan
dan senyawa untuk digunakan oleh anak-anak; bahan pemodelan seniman; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk
buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan pengajaran
dan pengajaran; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan
[kecuali peralatan]; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan penyaringan kertas;
bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; bahan perekat untuk penggunaan kantor; bahan plastik untuk kemasan; bahan
promosi dan iklan; bahan seniman; bahan seniman dan menggambar; bahan untuk menjilid  buku dan kertas; bahan untuk
tulis menulis; bahan-bahan menggambar; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan
pendidikan dan pengajaran; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk
pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet,
majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid
buku; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; baki cat; baki file [keperluan kantor]; baki pena dan pensil; baki
pensil; baki surat; banner; bantalan; bantalan awal; bantalan karya seni; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar;
bantalan kertas sekali pakai atau selulosa untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan lepas;
bantalan linear sekali pakai yang tidak dipasang untuk kotoran hewan; bantalan liner sekali pakai yang tidak dipasang untuk
kotak kotoran hewan; bantalan meja kalender; bantalan pengingat resep; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk
digunakan dalam kemasan makanan; bantalan skor; bantalan slip akun; bantalan stempel; bantalan tinta; bantalan tinta untuk
segel; bantalan untuk menggambar; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang cetakan
bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang cetakan dibidang
produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk informasi pengetahuan;
barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan yang berkaitan dengan
pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari karton;
barang-barang dari kertas; barang-barang publikasi tercetak; barang-barang yang terbuat dari kardus; batu litograf; batu tinta
[tempat penampungan tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari karton; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji
kertas; bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk akuntansi; bentuk kertas die-cut; besi penjepit pada ordner/ box file;
binder; bingkai foto; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; bingkai susun [cetakan]; blok kertas menulis,
melukis dan menggambar untuk seniman; blok pencetakan; bloknote untuk menulis; bola langit; bola terestrial; bola untuk
bolpoin; bolpen; bolpoin; brosur; brosur cetak; brosur di bidang hukum; brosur komputer; brosur yang dicetak; buklet; buklet
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informasi; buklet yang dicetak; buku; buku Anak-anak; buku agama; buku agenda; buku akun; buku alamat; buku anak-anak
memasukkan komponen audio; buku bayi [buku cerita]; buku bayi [buku memori]; buku bergambar; buku besar [buku]; buku
catatan; buku catatan [akta judul mobil]; buku catatan [log kapal]; buku catatan [pembukuan]; buku catatan [penerbangan];
buku catatan bisnis; buku catatan hukum; buku catatan pengeluaran; buku catatan wartawan; buku catatan yang bisa diisi
ulang; buku cek; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku cetak di bidang pendidikan musik; buku cetak di bidang
pengenalan produk; buku contoh penutup dinding; buku contoh wallpaper; buku dalam bidang olahraga elektronik dan
permainan video; buku dan buklet; buku data; buku dikte; buku doa; buku fiksi; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik;
buku flip; buku gambar; buku giro; buku hadiah; buku harian; buku harian (diary); buku harian berlapis kulit; buku harian meja;
buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku informasi; buku intisari hukum; buku jurnal kosong; buku kecil
untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio; buku kegiatan; buku kegiatan anak-anak; buku kerja [kosong];
buku kerja yang berisi latihan; buku komik manga; buku komik; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; buku komposisi; buku kupon; buku kwitansi; buku lagu; buku latihan [kosong]; buku masakan; buku meja kopi;
buku memo; buku memorandum; buku memorandum saku; buku memori bayi; buku menu; buku mewarnai; buku musik cetak;
buku naskah; buku nomor telepon; buku non-fiksi; buku nyanyian pujian; buku panduan; buku partitur musik; buku pedoman
[buku penuntun]; buku pedoman komputer; buku pegangan; buku pelajaran; buku pencatat [alat tulis]; buku pendidikan; buku
pendidikan interaktif anak-anak; buku penerimaan kas; buku peringatan perayaan; buku perjalanan; buku perjanjian; buku
pernikahan; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku petunjuk permainan komputer; buku petunjuk untuk tujuan
pengajaran; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca
komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan
dapat dibawa tercetak; buku pop-up; buku referensi; buku resep; buku saku/buku kecil; buku salin; buku seri fiksi dan non fiksi,
buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku
sketsa; buku sketsa seniman; buku statistik, buku panduan, dan buku referensi, semua yang terkait dalam bidang bola basket;
buku stiker; buku sumber daya; buku tagihan; buku tahan air; buku tahunan sekolah; buku tamu; buku tanda setoran; buku
tanda tangan; buku tanda terima; buku tempel; buku tulis; buku tutorial di bidang memasak; buku ulang tahun; buku voucher;
buku wirebound; buku-buku mandi vinyl; buku-buku memori [album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat;
buletin; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; buletin cetak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus
atau pengemasan; bungkus kado plastik; busur derajat untuk digunakan sebagai instrumen menggambar; busur kertas
dekoratif untuk pembungkus; busur kertas, selain hiasan rambut; busur kertas, selain pakaian laki-laki; busur kertas, selain
pakaian laki-laki atau hiasan rambut; cairan koreksi untuk dokumen; cairan koreksi untuk mencetak blok; cairan koreksi untuk
mengetik [keperluan kantor]; cairan penghapus [keperluan kantor]; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap
[stempel]; case dan pemegang paspor; cat air; cat air lukis; catatan seminar yang dicetak; cek bank; cek perjalanan; cek yang
belum ditulis; ceret cat; ceret cat plastik; cerita cetak dalam bentuk ilustrasi; cetak biru; cetakan [ukiran]; cetakan bergambar;
cetakan dalam sifat foto; cetakan dan buku; cetakan foto; cetakan grafis; cetakan kartun; cetakan litograf; cetakan seni;
cetakan seni grafis; cetakan silkscreen; cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; cetakan warna;
chromolithographs [chromos]; daftar alamat; daftar harga dicetak; dayung cat; decalcomania; dekal; dekal dan stiker bemper;
dekorasi kardus untuk bahan makanan; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik;
desain bordir [pola]; diagram; diagram pedoman terapi medis yang tercetak; diagram yang dicetak; dicetak label baru untuk
botol anggur; dicetak lembar jawaban survei; dicetak materi kursus korespondensi; dicetak pola menjahit; dicetak pola rajutan;
direktori [barang cetakan]; direktori hotel; direktori kota; direktori rahasia; direktori telepon; dispenser perekat otomatis untuk
penggunaan kantor; dispenser pita perekat [kebutuhan kantor]; dispenser pita perekat otomatis untuk penggunaan kantor;
dispenser pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; dudukan gambar terbuat dari kertas; dudukan untuk
aksesori meja; duplikator; duplikator bantuan; duplikator putar; electrotypes; elemen ketik mesin tik; emblem dicetak; emblem
kertas; ensiklopedi; etsa; etsa seni; extender pensil; extender pensil dan toppers; figur model [ornamen] terbuat dari karton;
figur model [ornamen] terbuat dari kertas; figura karya seni; file dokumen [alat tulis]; file kartu; file surat; film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan     ; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan
komersial; film koreksi untuk mengetik; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus
makanan untuk keperluan industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat
untuk kemasan; film plastik perekat untuk pembungkus; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik
susut untuk pembungkus; film plastik untuk kemasan; film plastik untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan;
film selulosa asetat untuk kemasan; film selulosa asetat untuk pembungkus; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi;
flip chart; flow sheet [materi cetakan]; foil perekat [alat tulis]; foil plastik; folder alat tulis; folder dokumen dalam bentuk dompet;
folder gantung; folder informasi tercetak; folder kertas; folder paspor terbuat dari kulit; folder presentasi; folder untuk cetak biru;
folder untuk surat; font pencetakan; formulir; formulir aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit;
formulir aplikasi penukaran uang (money changer); formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir instrumen yang dapat
dinegosiasikan; formulir kosong; formulir pemesanan; formulir pemesanan untuk digunakan dalam belanja rumah; formulir
yang dicetak sebagian; formulir, dicetak; foto berbingkai; foto terpasang dan tidak terpasang; foto yang ditandatangani; foto-
foto; foto-foto [dicetak]; foto-foto pemain yang dapat dikoleksi; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang];
gagang kuas; gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari logam; gambar; gambar berbingkai; gambar seni; gambar
stempel; gambar tempel; gambar-gambar; gelang untuk retensi alat tulis; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; glitter dekoratif untuk keperluan alat tulis; glitter untuk keperluan alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; grafik informasi pengukuran dan dosis obat anak; grafik lingkaran bergulir; grafik skor; grafik yang dicetak;
gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk mesin tik; gulungan
untuk pita tinta; gulungan yang dapat ditarik untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; gunung cap; hadiah alat tulis,
yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman album foto; halaman lembar memo; halaman
penyimpanan arsip; halaman plastik dengan saku untuk memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu
perdagangan; halaman plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; halaman untuk mewarnai; handuk kertas; handuk
kertas untuk keperluan dapur; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hektograf;
hewan model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari karton; hewan model [ornamen]
terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas] terbuat dari kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan
meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kardus; hiasan meja [ornamen] terbuat dari
kertas; hologram tercetak; horoskop dicetak; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; huruf [huruf cetak]; huruf cetak [angka dan
huruf]; huruf cetak font untuk mesin tik; huruf dan angka yang didukung perekat [alat tulis]; huruf dan angka yang didukung
perekat yang terbuat dari vinil; huruf dan angka yang terbuat dari kertas; huruf-huruf baja; huruf-huruf cetak; huruf-huruf cetak,
blok-blok cetak; ilustrasi; indeks; indeks telepon; indikator tanggal; instruksi manual; instruksi manual musik; instruksi manual
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untuk komputer; instruksi manual untuk peralatan olahraga; instruksi manual untuk permainan peran; instruksi manual untuk
synthesizer musik; instrumen menggambar; instrumen menggambar papan tulis; instrumen menggambar untuk papan tulis;
instrumen penyusunan; isi ulang kalender; isi ulang kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi
ulang untuk instrumen gambar; isi ulang untuk pulpen; isian kardus; isian kertas; isian kertas atau kardus; isinglass untuk
keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; jadwal perjalanan cetak; jangka; jangka untuk menggambar; jaringan kasar
untuk keperluan kosmetik; jarum etsa; jenis huruf; jenis pencetakan; jepit pena; jurnal; jurnal [publikasi]; jurnal hukum; jurnal
kosong; jurnal medis; jurnal perdagangan; jurnal perjalanan; kain dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kain kalkir; kain penjilid
buku; kain untuk penjilid buku; kalender; kalender advent; kalender berdiri; kalender dicetak; kalender dinding; kalender meja;
kalender meja berdiri; kalender saku; kalender sobek; kaleng pensil; kamus; kamus geografi; kantong [alat tulis]; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan
barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan;
kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari
kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong dokumen untuk penggunaan alat tulis; kantong hadiah
kertas; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas
belanja; kantong kertas berbentuk kerucut; kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk digunakan
dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong
kertas untuk pembungkus; kantong kertas untuk popok sekali pakai; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong
makan siang daro kertas; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik;
kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
memasak di oven; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong
plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk
pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai;
kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich dari kertas;
kantong sandwich dari kertas atau plastik; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang
disterilkan; kantong surat kertas; kantong surat yang terbuat dari kertas; kantong untuk alat tulis; kantong untuk memasak
dengan microwave; kantong untuk pesta dari plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kanvas dan papan
seniman; kanvas sutra untuk melukis; kanvas untuk melukis; kapsul kertas cappuccino kosong; kapsul kertas coklat kosong;
kapsul kertas teh kosong; kapsul kopi ginseng kosong dari kertas; kapsul kopi jelai kosong dari kertas; kapsul kopi kosong dari
kertas; kapur; kapur papan tulis; kapur penanda; kapur penjahit; kapur tulis; kapur untuk litografi; kapur untuk papan tulis;
karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus pembawa makanan dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry
[senkasi]; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga];
karikatur; karton; karton bergelombang; karton bristol; karton kardus; karton telur yang terbuat dari kertas; karton*; kartrid tinta
untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu Natal; kartu acara; kartu alas gelas/piring; kartu bergambar; kartu berlubang untuk
alat tenun Jacquard; kartu bertuliskan salam universal; kartu bisbol; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu catatan sosial;
kartu dagang; kartu debit tidak bersandi; kartu flash [bahan ajar]; kartu hadiah; kartu hadiah bersandi non-magnetik; kartu
indeks [alat tulis]; kartu informasi tercetak; kartu kertas (kosong) untuk merekam data; kartu kosong; kartu kredit (bukan
magnetik); kartu kredit, kartu hadiah, dan kartu telepon yang tidak dikodekan secara magnetis; kartu kunjungan; kartu liburan;
kartu loyalitas tidak bersandi; kartu menu; kartu menu yang digantung di pintu dari karton; kartu motivasi; kartu nama; kartu
pengumuman [alat tulis]; kartu penilaian; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan,
selain untuk permainan; kartu pernikahan; kartu pos; kartu pos gambar; kartu pos kosong atau dicetak sebagian; kartu resep
dicetak; kartu respons surat tercetak; kartu skor golf; kartu tagihan tidak bersandi; kartu tempat duduk; kartu tercetak; kartu
tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi
penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank,
paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu
untuk menunjukkan kredensial profesional medis; kartu trivia [bahan ajar]; kartu tunai tidak bersandi; kartu ucapan; kartu
ucapan musikal; kartu ucapan pop-up; kartu ucapan selamat; kartu ucapan tercetak dengan informasi elektronik yang
tersimpan di dalamnya; kartu ulang tahun; kartu undangan; kartu untuk alas minuman; kartu untuk digunakan dengan
pembungkus kado; kartu-kartu; kartu-kartu (bukan magnetik); kartu-kartu perdagangan; kartu-kartu terbuat dari kertas; kartun
koran [barang cetakan]; karung kertas; karya kaligrafi; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas;
karya seni litograf; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kaset kertas dan kartu untuk merekam program
komputer; kasus cap; kasus paspor dari kulit; kasus stensil; katalog; katalog belanja rumah; katalog pesanan surat; katalog
yang berkaitan dengan perkakas dan peralatan musik; katalog yang menampilkan barang dagangan permainan komputer;
katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk
mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan
multimedia lainnya serta data digital lainnya; katalog yang terkait dengan perangkat komputer; kebutuhan alat tulis dan kantor,
kecuali furnitur; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong
semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang
dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton;
kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; keperluan kantor [kecuali perabot]; keperluan kantor, kecuali furnitur; kerajinan
kertas [seni dan kerajinan]; keranjang meja untuk aksesori meja; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas
belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas bercahaya; kertas bergalur [media
bergelombang]; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan berperekat; kertas
catatan dengan perekat; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak dye-sublimation; kertas cetak
laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan karton; kertas dan karton dan
barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertas dapur; kertas daur ulang; kertas dekoratif bagian tengah; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas
dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas fotokopi; kertas fotokopi
[alat tulis]; kertas fotokopi berlapis plastik; kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar; kertas grafik; kertas
grafik untuk menggambar dan membuat sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan sintetis; kertas isap;
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kertas joss; kertas kado; kertas kakao kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon;
kertas karton; kertas karton kosong; kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk
mengirimkan barang; kertas kartu nama [setengah jadi]; kertas kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi; kertas kop surat;
kertas kopi barley kosong; kertas kopi kosong; kertas koran; kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas kulit bawang;
kertas kulit imitasi; kertas label; kertas label gantung; kertas lepas; kertas lilin; kertas loose leaf; kertas magnetik; kertas
majalah; kertas memerintah; kertas mesin tik; kertas mulsa; kertas musik; kertas offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas
pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas pembungkus
makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas pemeriksaan; kertas penanda; kertas
pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas peraga
kartu; kertas perak; kertas perkamen; kertas plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan
kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan
banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof; kertas seni; kertas sensitif panas;
kertas serat; kertas serat kayu; kertas serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas surat; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong; kertas tempel; kertas termal
dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; kertas
termal tanpa pelapis; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas transfer
panas; kertas transmisi faksimili; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond
paper); kertas untuk cek bank; kertas untuk cek perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk
digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas untuk digunakan
dalam pembuatan wallpaper; kertas untuk fotokopi; kertas untuk keperluan industri; kertas untuk keperluan rumah tangga;
kertas untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas
untuk memasak; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka
secara kimia]; kertas untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk
pembungkus bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk
tabel pemeriksaan medis; kertas xerografis; kertas yang mengandung mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas
yang sekali pakai; kertas*; kertas-kertas kemasan; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; kit pembuangan kantong plastik
untuk pembuangan rumput dan daun; klip kertas; klip pengikat; klip surat; klip uang; klip uang dari logam mulia; klip uang
logam; klip uang, bukan dari logam; klip untuk dokumen; klip untuk kantor; klip untuk pemegang lencana nama [keperluan
kantor]; klise-klise; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kolase; kolator untuk penggunaan kantor; komik;
kompas [instrumen gambar]; komplotan sudut [instrumen gambar]; koran; koran harian; koran untuk sirkulasi umum; kotak alat
tulis; kotak alat tulis (alat tulis); kotak cat; kotak cat dan kuas; kotak cat untuk digunakan di sekolah; kotak cek; kotak dari
karton; kotak display kardus; kotak display kertas; kotak display kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton;
kotak file untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; kotak file untuk penyimpanan majalah; kotak geser [instrumen
gambar]; kotak hadiah dari kardus; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak
kardus; kotak kardus dilipat; kotak kardus untuk pesta; kotak karton bergelombang; kotak karton untuk kemasan industri; kotak
kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak
kemasan kertas; kotak kerajinan untuk konstruksi model dari bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas
untuk menyimpan kartu ucapan; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak papan serat;
kotak pena; kotak pena dan pensil; kotak pensil; kotak penyimpanan foto; kotak penyimpanan rekaman bergelombang; kotak
penyusunan; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena,
pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip
kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak pesta dari
karton atau kertas; kotak pizza dari kardus; kotak tampilan yang terbuat dari karton; kotak topi kardus; kotak topi kertas; kotak
untuk dokumen; kotak untuk instrumen gambar; kotak untuk menggambar; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
kotak-kotak untuk cap [segel]; krayon; krayon lilin; krayon litograf; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator;
kuas untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; kuda-kuda untuk kanvas-kanvas lukisan para pelukis; kuda-kuda untuk
melukis; kue toppers kertas; kuesioner yang dicetak; kuliah cetak; kunci mesin tik; kupon dicetak; kupon diskon dicetak;
kurikulum cetak; kurva menggambar; kurva penyusunan; label alamat; label bagasi dari kardus; label bagasi tercetak; label
botol anggur handpainted kertas; label dari karton; label dari kertas; label gantung dari kardus; label harga; label harga kardus;
label harga kertas; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; label kertas; label kertas atau karton;
label kertas bagasi; label kertas berperekat; label kertas dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label kertas
menghapus basah; label penanda; label pengiriman kertas; label perekat (alat tulis); label perekat kertas; label perekat untuk
dicetak dengan informasi medis personal [bukan dari tekstil]; label termal yang belum dicetak; label, bukan dari tekstil, untuk
kode batang; laci kertas; laci kertas beraroma; laci kertas, diberi wewangian atau tidak; lakban; laminator dokumen untuk
penggunaan kantor; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; laporan hukum;
laporan konsumen yang dicetak; laporan penelitian tercetak; laporan tahunan [publikasi tercetak]; laporan tercetak; latihan dan
spanduk kertas senam; lead pensil; lem arabic untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem gelatin alga merah untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem glitter untuk keperluan
alat tulis; lem kain untuk keperluan rumah tangga; lem kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem
pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput laut untuk alat tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk
keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga; lem untuk penggunaan kantor; lemari untuk alat tulis [keperluan
kantor]; lembar informasi; lembar informasi yang dicetak; lembar instruksi; lembar jawaban yang dicetak; lembar kontrol
kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembar musik; lembar polypropylene  untuk pembungkus;
lembar prangko peringatan perayaan; lembar skor; lembar tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi
dokumen; lembar tinta untuk reproduksi gambar di industri percetakan; lembar viscose untuk pembungkus; lembaran kertas
[alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat; lembaran
musik tercetak; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign,
tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran
plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik tembus
cahaya untuk keperluan kantor; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan
tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi
untuk pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan
dan pembungkus; lencana kardus; lencana kertas; lencana nama kertas; lengan plastik untuk memegang kartu bisbol; lengan
untuk memegang dan melindungi prangko; linen meja dari kertas; liner yang tidak dipasang untuk kotak kotoran hewan
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peliharaan; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik; litograf; litograf berbingkai; litograf yang dibingkai; lukisan;
lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan mitt untuk mengaplikasikan cat; majalah; majalah [majalah berkala]; majalah
berkala; majalah cetak; majalah cetak di bidang drama; majalah cetak di bidang film; majalah cetak di bidang musik; majalah
cetak di bidang pariwisata; majalah cetak di bidang seni figuratif; majalah cetak di bidang tari; majalah daftar televisi; majalah
dalam bidang bola basket, katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang
berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio,
kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik
untuk topik-topik bola basket; majalah dalam penerbangan; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni;
majalah fitur umum; majalah komputer; majalah musik; majalah perjalanan; majalah poster; majalah-majalah; makalah
elektrokardiograf; makalah publikasi; malam penyegel; manual; manual [buku pegangan]; manual instruksi permainan
komputer; manual komputer; manual pelatihan; manual pengguna komputer; manual program komputer; manual tercetak;
map; map lembaran lepas; map plastik; map surat; map untuk kertas; master roh untuk mimeographing; mata pena; mata
pena dari emas; mata pena untuk alat tulis; materi instruksional tercetak tentang telekomunikasi; materi pelatihan tercetak;
materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; materi pendidikan tercetak; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran
[kecuali peralatan]; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; materi promosi tercetak; materi promosi
tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk
pertanian dan hortikultura; menambahkan kertas mesin; mencetak dalam sifat gambar; menelusuri jarum untuk keperluan
menggambar; mengatur kotak untuk menggambar; menggambar kuas; menghapus perisai; menghapus produk; menu yang
dicetak; menulis atau menggambar buku; menulis papan tulis; menyegel senyawa untuk keperluan alat tulis; menyegel wafer;
menyoroti pena; menyoroti penanda; mesin cetak label; mesin cetak label [keperluan kantor]; mesin cetak label untuk
keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin cetak printwriter; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor
atau alat tulis; mesin franking untuk penggunaan kantor; mesin huruf kantor; mesin kantor decollating; mesin kertas; mesin
kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor; mesin ketik dan alat alat kantor (kecuali
perabot); mesin laminating untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin pelabelan kantor; mesin pembatalan prangko; mesin
penandaan untuk mencegah penipuan; mesin pengalamatan; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; mesin penghapus
stempel; mesin pengikat spiral untuk penggunaan kantor; mesin pengisi kertas untuk penggunaan kantor; mesin penjilid buku
untuk penggunaan kantor; mesin penjilid dokumen untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk penggunaan kantor;
mesin penyegel amplop untuk kantor; mesin penyegel untuk kantor; mesin peraut pinsil elektrik atau tidak elektrik; mesin
perekat untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin stapel [keperluan kantor]; mesin stencilling; mesin stensil; mesin tik;
mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur]; mesin tik
elektronik; mesin tik listrik; mesin tik mesin tik; mesin tik, listrik atau non-listrik; mesin tulis jenis kantor; mesin tulis manual dan
elektrik; mesin untuk memasukkan surat untuk penggunaan kantor; mimeografi [duplikator]; mistar / penggaris persegi untuk
menggambar; mistar / penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; mizuhiki [string kertas upacara
Jepang]; mobil model skala [ornamen] dari bubur kertas; mobil model skala [ornamen] dari kardus; mobil model skala
[ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model [ornamen] terbuat dari kardus; model [ornamen] terbuat
dari kertas; model anatomi untuk keperluan pengajaran dan pendidikan; model arsitek; model kendaraan [ornamen] terbuat
dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kardus; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model lilin,
bukan untuk keperluan gigi; model mobil [ornamen] terbuat dari kardus; model mobil [ornamen] terbuat dari kertas; model
mobil [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur kertas; model mobil miniatur
[ornamen] dari kardus; model mobil miniatur [ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kardus; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kertas; model skala
[ornamen] dari bubur kertas; model skala [ornamen] dari kardus; model skala [ornamen] kertas; model tiga dimensi untuk
tujuan pendidikan; monograf; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural dalam sifat karya seni litograf; mural dalam
sifat lukisan; mural dalam sifat poster; mural dalam sifat tempelan [decalcomanias]; mural di alam decalcomanias; mural di
sifat gambar; mural di sifat lukisan [gambar]; mural di sifat stiker; mural foto; mural yang dilukis; nama lencana [keperluan
kantor]; nama lencana kertas; nama lencana plastik [keperluan kantor]; nama pemegang lencana [keperluan kantor]; nampan
pena; nampan surat; nampan untuk memegang instrumen gambar; nampan untuk memegang instrumen penyusunan;
nampan untuk memilah dan menghitung uang; notasi musik (barang cetakan); notebook dengan spiral; notebook kertas;
notebook kertas kosong; notebook perjalanan; notebook stenograf; notes bergambar; novel; novel grafis; novel roman;
oleograf; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan untuk meramal]; organ rumah; organizer untuk
penggunaan alat tulis; ornamen [patung] terbuat dari kardus; ornamen [patung] terbuat dari kertas; ornamen [patung] yang
terbuat dari papier mâché; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari karton; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari bubur kertas; ornamen pesta dari kertas; ornamen yang terbuat dari
bubur kertas; ornamen yang terbuat dari karton; ornamen yang terbuat dari kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas;
pajang spanduk kertas; pajangan spanduk karton; pajangan spanduk kertas; paku payung; palet cat air; palet seniman; palet
untuk pelukis; pamflet; pamflet di bidang penjualan real estat; pamflet iklan; pamflet tercetak; panduan belajar; panduan cetak;
panduan huruf; panduan kegiatan mengajar cetak; panduan penggunaan perangkat keras komputer tercetak; panduan
penomoran; panduan program televisi; panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; panduan strategi untuk permainan;
panduan strategi untuk permainan, tercetak; panduan sudut [instrumen gambar]; panduan televisi; panel kanvas untuk
seniman; panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat dari kertas; pantograf [instrumen gambar]; papan alas; papan bubur kayu
[alat tulis]; papan cat air; papan gambar; papan gambar [artikel pelukis]; papan gambar dan lukis (dari) karton; papan gambar
membingkai alas; papan giling; papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus;
papan iklan kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; papan iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari
kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; papan iklan yang terbuat dari
kertas dan karton; papan ilustrasi; papan kardus; papan kertas; papan kertas atau kardus; papan klip; papan magnetik
[keperluan kantor]; papan magnetik untuk kegiatan penjadwalan dan janji temu; papan memo [keperluan kantor]; papan nama
dari kertas atau karton; papan pangkuan untuk membaca dan menulis; papan pemasangan; papan poster; papan sketsa;
papan tulis; papan tulis kecil; papan tulis kering (dry erase); papan tulis putih; papan tulis untuk penggunaan sekolah dan
rumah; papan warna [karton berwarna]; paper embossers [keperluan kantor]; paspor [dokumen identifikasi yang tidak
dikodekan secara magnetis]; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pasta model; pasta pati
untuk alat tulis; pasta tinta merah digunakan untuk segel; pastel; pastel [pensil]; pastel artis; pastel minyak; pati perekat
[perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; patung-patung dari bubur kertas; payung kertas koktail; pedoman
referensi perangkat keras komputer tercetak; pegangan (tempat) untuk prangko [segel]; pegangan cat rol; pelajaran tercetak;
pelat alamat; pelat alamat untuk mesin pengalamatan; pelembab [keperluan kantor]; pelembab jari untuk membantu
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menghitung uang kertas serta menyusun dan menyortir kertas.; pelembab untuk permukaan yang dilumuri [keperluan kantor];
pelindung titik pensil; pelubang kertas [keperluan kantor]; pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pembagi indeks;
pembagi notebook; pembagi pengikat cincin; pembatas buku; pemberat kertas; pembuat kertas [keperluan kantor]; pembuka
surat; pembuka surat dari logam mulia; pembuka surat listrik; pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus;
pembungkus kedap air; pembungkus koin dari kertas; pembungkus plastik; pembungkus rumah sekali pakai kertas atau
selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; pemegang
(tempat) buku cek dan buku tabungan; pemegang (tempat) cetak biru [alat tulis]; pemegang (tempat) kapur; pemegang
(tempat) kartu golf; pemegang (tempat) kartu nama di meja; pemegang (tempat) kertas atau buku; pemegang (tempat) surat;
pemegang (tempat) untuk notes; pemegang buku resep [alat tulis]; pemegang halaman; pemegang kertas tulis; pemegang klip
kertas; pemegang korespondensi; pemegang paspor dari kulit; pemegang pena; pemegang stapler; pemegang staples;
pemegang tiket kertas; pemodelan tanah liat untuk anak-anak; pemotong kertas [keperluan kantor]; pemotong kertas untuk
keperluan kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena baja, yaitu, styluses atau pena stencil; pena berwarna; pena
bolpoin; pena dari logam mulia; pena gambar; pena glitter untuk keperluan alat tulis; pena jel; pena kaligrafi; pena koreksi;
pena label telinga untuk menandai ternak; pena marker; pena penanda; pena penanda dari kain tebal (felt); pena seniman;
pena seniman kayu terbakar listrik; pena teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena ujung serat; pena untuk menandai; pena untuk
menandai [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis putih; penahan buku
[alat tulis]; penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik; penajam pensil, listrik atau non-listrik; penajam
pensil, mekanik; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; penanda; penanda buku; penanda buku dari
kulit; penanda buku dari logam mulia; penanda buku, bukan dari logam mulia; penanda dokumen [menyoroti pena]; penanda
halaman dokumen [bendera penanda halaman]; pencakar [penghapus] untuk kantor; pencetak kartu kredit yang dioperasikan
secara manual; pencetak kartu kredit, non-listrik; pencopot kawat jepretan; penekan stapel [stapler non-listrik]; pengaduk cat
[bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman]; pengatur (organizer) meja; pengatur meja [alat tulis];
pengemasan wadah kardus; pengencang kertas; penggaris; penggaris gambar; penghancur kertas; penghancur kertas untuk
penggunaan kantor; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; penghapus papan tulis; penghapus papan tulis
[penghapus kapur]; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; penghapus tinta; penghapus tinta cair;
penghargaan tercetak; pengikat lepas; pengikat resep; pengikat untuk penggunaan kantor; pengiriman kontainer kardus;
pengorganisir pribadi; penguasa yang tidak lulus; penjepit kertas; penjepit untuk kantor; penjilid tiga cincin; pennons terbuat
dari kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil cat air; pensil dengan penghapus; pensil ditarik; pensil gambar; pensil
grafit; pensil koreksi; pensil koreksi untuk mengetik; pensil lukis; pensil mekanik; pensil otomatis; pensil seniman; pensil warna;
penulisan cek kantor dan mesin ukiran; penumpu telepon; penunjuk halaman buku; penutup baki gigi dari kertas; penutup baki
kertas; penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas untuk wadah; penutup meja pijat dari kertas; penutup
notebook; penutup paspor dari kulit; penutup pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; penutup rol cat; penyerap
noda; penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik; penyokong dari kardus untuk menjilid buku; penyortir
dokumen [keperluan kantor]; penyortir memo; peralatan dan mesin stensil; peralatan menulis yang terbuat dari serat; peralatan
pelabelan tangan; peralatan permainan peran dalam sifat manual; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu
pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; perangko; perangko dokumen karet; perangko kesan; perangko penanda;
perangko penomoran; perangko peringatan perayaan [segel]; perangko segel; perangko tanggal [daters]; perangko tinta;
perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat film plastik yang digunakan untuk memasang gambar;
perekat lapisan tipis untuk kemasan; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik
untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; perekat stiker cetak; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk
keperluan alat tulis; perekat untuk keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga;
perencana bulanan; perencana desktop; perencana hari; perencana mingguan; perencana tahun; perforator kantor; perisai
[segel kertas]; perisai pena saku; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni
dan kerajinan tanah liat; peta; peta dinding; peta dinding bergambar; peta dinding bergambar untuk tujuan pendidikan; peta
geografis; peta jalan; pewarna akrilik; photomurals; pin papan gabus; piring cat air seniman; piring stensil; piring ukiran; pisau
kertas [pembuka surat]; pita barcode; pita bertinta untuk mesin tik; pita cerutu; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado;
pita elastis untuk kantor; pita kertas; pita kertas dan busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki;
pita kertas untuk kalkulator; pita kertas untuk membungkus kado; pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas untuk
pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan pakaian atau rambut; pita kertas, selain hiasan rambut; pita kertas, selain
pakaian laki-laki; pita koreksi [keperluan kantor]; pita koreksi untuk mengetik; pita mesin kantor; pita mesin tik; pita penjilid
buku; pita perekat dua sisi untuk keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan
alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita perekat untuk kertas
karton; pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk mesin ketik; pita tinta untuk printer komputer; pita untuk printer label
genggam [keperluan kantor]; plakat dari kertas atau karton; plakat karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton; plastik cling
film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); plastik untuk
pemodelan; pod kertas cappuccino kosong; pointer grafik, non-elektronik; pointer grafik, non-listrik; pola cetak untuk membuat
pakaian; pola cetak untuk menjahit; pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang; pola desain bordir dicetak di atas
kertas; pola dicetak untuk membuat gaun; pola menjahit; pola penelusuran; pola rajutan; pola tercetak; pola untuk membuat
pakaian; pola untuk menjahit; polong kopi ginseng kertas kosong; portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen seperti
surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album foto];
portofolio jenis alat tulis; poster; poster dipasang; poster gambar; poster kertas; poster mural dinding; poster mural dinding
anak-anak; poster yang dilepas; poster yang terbuat dari kertas; potret; prangko [segel]; prangko peringatan perayaan;
prangko yang dihapuskan; printer label elektronik genggam; printer label genggam [keperluan kantor]; produk-produk cetakan;
produk-produk kertas yang sekali pakai; program acara; program acara cinderamata; program cinderamata; program
perangkat lunak dan program pemrosesan data dalam bentuk cetak; prospektus; publikasi berkala; publikasi cetak dan materi
yang berkaitan dengan layanan perbankan dan keuangan serta kartu kredit atau layanan kartu kredit; publikasi cetak, formulir
(cetak); publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak,
termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi pendidikan; publikasi perangkat keras komputer tercetak; publikasi tercetak;
publikasi tercetak  yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai; publikasi tercetak perangkat keras komputer;
publikasi tercetak yang berkaitan dengan komputer; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang
pengenalan produk dan promosi; publikasi yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai tercetak; puisi dicetak
berbingkai; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rak (tempat)
meja untuk dokumen; rak dapur printer; rak dokumen [cetakan]; rak file dokumen; rak kertas [keperluan kantor]; rak stempel
dokumen; rak surat; rancangan; rautan; rautan pensil; reglets printer; rencana arsitektur; rencana cetak; rencana dan
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spesifikasi arsitektur; renda kertas; replika kerangka manusia dan hewan, atau bagian kerangka, dan fosil untuk tujuan
pendidikan; representasi grafis; reproduksi grafis; reproduksi lukisan; reproduksi seni cetak; reproduksi seni grafis; resep cetak
dijual sebagai komponen kemasan makanan; roda cetak [keperluan kantor]; rol aplikator cat; rol cat; rol rumah pelukis; rol tinta
untuk mesin kantor; rol untuk mesin tik; sampel biologis untuk digunakan dalam mikroskop [bahan ajar]; sampul [alat tulis];
sampul buku; sampul buku harian; sampul buku kulit; sampul buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku
tabungan; sampul dokumen [alat tulis]; sampul dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas;
sampul pelindung untuk buku; sampul untuk dokumen; sampul untuk kertas; sampul untuk perencana mingguan; sandaran
buku; sandaran lukisan; sandaran pena; sandaran tangan untuk pelukis; sapu tangan kertas; saputangan kertas; sarung jari
[keperluan kantor]; segel untuk penggunaan kantor; segitiga menjadi instrumen menggambar; sekolah menulis buku;
sekretaris saku; selebaran; selebaran dicetak; selebaran informasi; selebaran informasi farmasi; selebaran promosi; selimut
printer, bukan dari tekstil; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; semprotan kapur;
seni berwarna dan kerajinan pasir; senyawa pemodelan, tanah liat untuk membuat model dan pasta model; senyawa untuk
membuat model; serangkaian buku petunjuk permainan komputer; serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari kertas; seri
buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi; sertifikat cetak; sertifikat deposito; sertifikat penghargaan tercetak;
set cetak, portable [keperluan kantor]; set gambar; set meja; set melukis untuk anak-anak; set melukis untuk seniman; set
pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; siaran pers yang dicetak; sikat penghapus debu; sikat seniman;
sisir kembang; sketsa; souvenir untuk program acara; spanduk kertas; spesimen tulisan tangan untuk disalin; spidol kering
(dry erase); spidol kulit; spidol menghapus basah; spidol tongkat cat; spidol ujung serat; spidol warna-warni; spidol yang
terasa; stan foto; stan kalender meja; stan meja untuk dokumen; stan pensil; stan untuk alat tulis; stapler; stapler [keperluan
kantor]; stapler kertas; stapler listrik untuk kantor; stapler untuk kertas; staples untuk kantor; staples untuk kertas; steatite
[penjahit kapur]; stempel alamat; stempel berdiri; stempel karet; stensil; stensil [alat tulis]; stensil alis; stensil dekorasi
cappuccino; stensil dekorasi kopi; stensil dekorasi kue; stensil huruf; stensil kuku; stensil silkscreen; stensil untuk aplikasi
kosmetik; stensil untuk dekorasi makanan dan minuman; stensil untuk dekorasi produk pastry; stensil untuk lukisan wajah;
stensil untuk merias wajah; stensil wallpaper; stensil yang digunakan dalam produksi papan sirkuit elektronik dan komponen
elektronik lainnya; stiker; stiker [alat tulis]; stiker bemper; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga;
stiker dekoratif untuk helm; stiker dekoratif untuk sol sepatu; stiker dinding; stiker dinding anak-anak; stiker holografik yaitu,
lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label,
grafik, dan dekorasi.; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; stok gulungan film
plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk
makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; stok tiket [kertas cetak]; stopmap; straightedges
[instrumen gambar]; strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]; strip pengikat [penjilid buku]; sudut
perekat untuk foto; sudut untuk pemasangan foto; suplemen majalah untuk surat kabar; surat; surat edaran agama; surat
informasi; surat jalan; surat kabar; surat-surat edaran; tab alat tulis yang diperkuat; tabel aritmatika; tabel dicetak; tabel
menghitung; tabung kardus; tabung karton untuk dokumen; tadah liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim
bagasi kertas; tag hadiah dari kertas; tag karton; tag kertas; tag tas golf dari kertas atau karton; tag termal yang belum dicetak;
tag untuk kartu indeks; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tali sandang untuk memegang kartu kunjungan; tanah liat
pemodelan polimer; tanda pengenal kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tanda untuk tujuan iklan dan
tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kardus; tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda-tanda kertas; tanda-tanda kertas
dicetak menampilkan nomor meja untuk digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-tanda kertas iklan; tanda-tanda kertas
yang dicetak menampilkan nama untuk digunakan untuk acara khusus; tanda/papan iklan dari karton; tanda/papan iklan dari
kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tanzaku [strip kertas mewah]; tape bag makanan untuk penggunaan freezer;
taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas hadiah dari kertas; tas
hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas lemari es; tas pesta dari kertas atau plastik; tas pesta
plastik; tas pesta yang terbuat dari kertas; tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk kertas yang digunakan memasak dengan
microwave; tatakan gelas dari kertas; tatakan gelas kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tatakan gelas terbuat dari karton;
tatakan gelas terbuat dari kertas; tatakan karton; tatakan meja; tempat alas kartu; tempat alat tulis di meja; tempat buku cek;
tempat cek; tempat dokumen [alat tulis]; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat dokumen yang dapat diperluas [alat
tulis]; tempat flip chart; tempat kartu yang diputar; tempat kuas tulis; tempat kulit untuk agenda dan perencana mingguan;
tempat paspor; tempat pembawa flip chart; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat pensil; tempat pensil dari kulit;
tempat prangko [segel]; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]; tempat sertifikat; tempat timah pensil; tempat
tinta; tempat untuk instrumen gambar; tempat untuk kompas [instrumen gambar]; tempat untuk pena dan pensil; tempat untuk
pita perekat; tempelan holografik; tempelan penanda; tempelan tiga dimensi untuk digunakan pada permukaan apa pun;
template gambar; template kurva [instrumen gambar]; template penanda; template penyusunan; tengujosi [kertas yang terbuat
dari kertas mulberry]; tesaurus; tiket; tiket penumpang; tiket pergantian; tiket tercetak; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi;
tinta koreksi [heliografi]; tinta logam untuk digunakan dalam kaligrafi; tinta metalik untuk menulis; tinta penanda yang
mengandung biologik untuk digunakan dalam otentikasi objek; tinta stempel; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk
keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta untuk pulpen; tinta*; tips untuk pulpen; tissue kertas kering; tisu dapur; tisu dapur
[kertas]; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk
menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu selulosa; tisu toilet;
tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; tokoh yang terbuat dari kertas; tongkat grafit; tongkat
tinta; tongkat tinta [sumi]; tongkat tulis kapur tulis; toppers pensil; torinoko-gami [koran Jepang]; transfer kertas dengan setrika;
transfer sensitif tekanan [decalcomanias] untuk aplikasi ke kendaraan; transparan plastik; transparansi [alat tulis]; tulang
buatan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; tulisan pegangan; tunggangan gambar terbuat dari
karton; tutup pensil; uang kertas; ujung jari karet [keperluan kantor]; ujung pena keropos; ukiran; ukiran foto; undangan cetak;
undangan cetak terbuat dari karton; undangan cetak terbuat dari kertas; visual yang dicetak; voucher cetak; voucher hadiah
dicetak, tidak dikodekan; voucher hadiah tercetak; wadah bergelombang; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas
untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton;
wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah
pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah
penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah tinta; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah,
terbuat dari kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari kertas; wiper pena===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:56:02
540   EtiketJID2022085449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok A.5 S/42 RT 001, RW 011 Kel. Pluit Kec.Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Bong Djun Djun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE LABEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM;PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; Warung makan; kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan kantin; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:58:05
540   EtiketDID2022085450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JERY & KERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Highlighter; Larutan pembersih muka; Losion perawatan kulit; Perona wajah; Produk perawatan kulit; Sediaan

penghapus perekat; bronzer kulit; bulu mata palsu; concealer [kosmetik]; dasar bedak; gel-gel perawatan kulit; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit;
pelembab bibir; pensil alis; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat
untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; primer make-up; produk perawatan bibir (kosmetik); sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:58:18
540   EtiketDID2022085451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Camar Permai 7 No. 7 PIK RT. 003 RW.006, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

HENDRA HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAVO & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PAVO Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gayung; Gelas; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Wadah untuk

keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; alat alat kebersihan rumah tangga; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok,
bukan bagian dari instalasi sanitasi); ember; garpu saji; panci dan wajan masak, non-listrik; peralatan rumah tangga; piring;
sapu; sendok saji; talenan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:00:18
540   EtiketDID2022085453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEVONEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:02:35
540   EtiketDID2022085455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Komp. Ketapang Bussines Center Blok B No. 1-2,
Tamansari, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. Santani Agro Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANISE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk anorganik; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:03:10
540   EtiketDID2022085457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya Solo - Sragen KM 13 Kebakkramat Karanganyar, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah, 57762

PT Kemilau Indah Permana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LILY UNGU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karung plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:04:25
540   EtiketDID2022085459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko San Antonio Pakuwon City Blok N1-151 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112

CV. HAPPYMEE BERKAT MULIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: emdio   +  logo
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); Bedak padat untuk wajah; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk

kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan
area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum,
eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Scrub bibir; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk
tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semir sepatu; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm rambut non-obat; bedak bayi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cairan pembersih untuk lensa kamera; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); eau de parfum; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kit make-up; kit make-
up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim bibir;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh;
krim untuk mandi; losion rambut; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion
mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker
kulit; masker tubuh; masker wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan
lotion; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik wajah; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta
pemutih gigi; pelembab bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
pewarna Rambut; pewarna rambut; pomade rambut; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cuci; sabun cuci tangan; scrub krim tubuh; scrub wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda mobil; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan tabir surya; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan, termasuk krim,
gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir lantai; semir
mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; serum kecantikan; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan
semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:06:19
540   EtiketDID2022085461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SLAMET RIYADI NO. 42 C / 56, Kota Surakarta, Jawa Tengah
DIDIK SETIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JVISSIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai, listrik, untuk kendaraan; KISI KISI AKI (ACCU); Pengisi daya untuk akumulator listrik; aki; aki mobil; aki motor; aki
untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akumulator [baterai]; akumulator, listrik, untuk kendaraan; baterai; baterai dan alat
pengisi daya baterai; baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai yang
dapat diisi ulang; baterai, listrik; pengisi daya baterai; pengisi daya untuk baterai listrik; perangkat pengisian baterai untuk
kendaraan bermotor; sel dan baterai listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:07:14
540   EtiketJID2022085462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Inspeksi PIK 2 No. 05 (Terusan Jalan Prancis), Kelurahan Dadap, Kecamatan
Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, 15211

PT. BANGUN KOSAMBI SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE 8 Signature AT CBD PIK 2 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta
tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba
ada; 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;
kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; manajemen bisnis; manajemen
bisnis apartemen; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel
resor; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
restoran; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga,
outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir
dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:08:08
540   EtiketDID2022085465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: :jl Kertanegara barat 111 no 16 Rt 02 Rw 05  Kel : candirenggo Kec : singosari Kab :
malang Jawa Timur, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Karsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO MERCON WONG SINGOSARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM EMAS PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bakso campur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:09:07
540   EtiketJ222022085466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BADRAN JL. MAWAR NO.205/22 RT.001 RW.010 KEL. PURWOSARI, KEC.
LAWEYAN, KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57142

L HARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kampoeng Iwak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Cokelat Tua, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:13:07
540   EtiketDID2022085469

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GAYUNGSARI BARAT XII 2A/GB-16, RT. 004, RW. 007, GAYUNGAN, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60235

PT. INTER MEDIKA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vastrack
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau

bedah mata dua; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi (infusion pump); Pisau anatomi/pisau
bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pompa jarum suntik dan pompa infus; Selang infus; aparat infus untuk tujuan
terapeutik; botol infus; infus set; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk
tujuan medis; kateter; kateter bedah; kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter vena sentral; peralatan medis
untuk menempatkan dan mengamankan kateter; perangkat infus untuk keperluan medis; pisau bedah; pisau bedah listrik
untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin
serta instrumennya; tabung infus; tiang infus untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:14:21
2272260 26/05/2022 AU

540   EtiketDID2022085470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 Para Road Tanunda, SA, 5352, Australia
Brauer I. P. Pty. Ltd.

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 :

: COLICEZE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen makanan diet; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; formulasi bakteri probiotik untuk

penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati;
probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan farmasi; sediaan
herbal untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; suplemen diet; suplemen nutrisi; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:18:24
540   EtiketJ152022085471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Prabu Udayana No. 100 Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung,
Kabupaten Badung, Bali, 80362

TAREK THARWAT ABDELNABI YOUSSEF
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: eBajau
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, ORANYE, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku);

jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan grosir untuk makanan laut; layanan
ritel untuk makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan
makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:21:22
540   EtiketDID2022085473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JERY & KERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu GPS; Kotak-kotak jam tangan; Mesin jam dan mesin jam

tangan; gelang untuk jam tangan; jam tangan; jam tangan digital; kaca jam tangan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kristal
jam tangan; lempeng jam tangan; osilator untuk jam tangan; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan
jam tangan); tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:05:21
540   EtiketDID2022085531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Ngebrak, RT/RW 01/01, Kel. Tawangsari, Kec. Garum, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66182

RETNO WULAN WIDIASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mbak Siwuk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah-Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak rempah-rempah; Kapulaga bubuk; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari rempah-rempah; bubuk kayu manis;

bubuk kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-rempah]; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah
yang mengandung kelor; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal
berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal wedang jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:16:22
540   EtiketDID2022085543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANDAN RAYA 008/002 NO.6, KRAMAT PELA, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12130

DWI SULISTIRIYANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMIPHKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU; HIJAU; HITAM; PUTIH.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:16:30
540   EtiketDID2022085544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan gunung kini balu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
Fitriani Dwi Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UTTON IDN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Utton merupakan kepanjangan dari Uttitonji berdiri sejak 2016
591 Uraian Warna : Putih dan Army
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Campuran minuman berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang

[minuman]; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan
berupa susu, kopi dan cokelat); Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; bubuk cokelat untuk
sediaan minuman berbasis cokelat; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu;
minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi
atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar teh; 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
cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan
dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman kopi dengan buah-buahan; 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 dengan susu; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi;
minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;;
sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 00:27:00
540   EtiketDID2022085649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Lawatan RT 18 RW 04 No. 13, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52192
Fahmi Achmad Rozaky

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 10:40:33
540   EtiketJID2022085746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Y3 nomor 16 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

NADYA OLIVIA, VINCENT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FavorEat Group
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FavorEat Group merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan

gerobak; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Penyediaan makanan dan minuman; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk acara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; persiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 10:43:16
540   EtiketJID2022085747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Babakan RT. 001 RW. 006, Kel. Mustikasari, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17157

KHOIRON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RELUVIE & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RELUVIE Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Menyediakan pusat perbelanjaan daring

(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran
dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk
tujuan bisnis; Toko yang menjual kosmetik; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan toko ritel
online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 10:47:35
540   EtiketDID2022085749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg.Remaja 1 Rt.002 Rw.04 No.19, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13250

Siti Rosyidah Chaerani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer R-Tiga
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Lapis Sagu; brownies; kue bolu; puding===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 10:48:48
540   EtiketDID2022085750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanah Abang II No. 66, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta

PT. AUTO ZENE KARS

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 :

: CHARGR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengisi daya untuk stasiun pengisian kendaraan listrik; baterai; pengisi daya cepat untuk kendaraan listrik; pengisi daya

kendaraan listrik lambat; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; stasiun
pengisian untuk pengisian kendaraan listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 10:57:41
540   EtiketDID2022085751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nunu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia (industri); Bahan kimia penyamak kulit; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Sediaan

kimia; air raksa; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa
pewangi; bahan kimia pemurni air; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan
dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk industri; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; belerang;
cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk
menempelkan toilet; getah [perekat] untuk keperluan industri; glasir keramik; helium; komposisi kimia untuk mengawetkan
bahan makanan; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; oksigen untuk keperluan industri; pelarut untuk cat,
pernis dan pernis; perekat atap; perekat untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri;
pupuk; rabuk (pupuk) alam; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak
diproses; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; sealant kimia untuk
permukaan penyegelan; sediaan kimia tahan api; sediaan pemadaman api; sediaan-sediaan kimia pelapis; senyawa perekat
untuk pipa; silan; silicon silane; silikat; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 10:58:28
540   EtiketDID2022085752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. S. PARMAN NO. 217 CAMBRIDGE CONDOMINIUM TOWER PICASSO 21-B,
PETISAH TENGAH, MEDAN PETISAH, Kota Medan, Sumatera Utara

VIVID FIORENTIN TEGUH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABYRAE KITCHEN DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM, BIRU, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Kaldu bakso;
Nugget tempe; Sup bakso matzo; Tahu Bakso; 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; daging, beku; ikan beku; kentang goreng beku; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; nugget ayam; nugget ikan; nugget
kentang parut; nugget sapi; pisang nugget===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 10:59:29
540   EtiketDID2022085753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kav. Pagar Jati 2 RT. 015 RW. 001, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Maulani Dewi Arisanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERENKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Risoles; churros; kue basah; kue muffin; pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 10:59:41
TM2022020243 09/08/2022 MY

540   EtiketDID2022085754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor,
Malaysia

POWER ROOT (M) SDN. BHD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AH HUAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan sereal; Teh herbal dan seduhan herbal; biji kopi panggang; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis

cokelat; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran untuk membuat teh; ekstrak malt digunakan sebagai
perasa untuk minuman; es kopi; kopi buatan; kopi instan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kakao;
minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman cokelat dengan susu;
minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; sediaan minuman kopi; teh; teh beraroma; teh herbal,
selain untuk penggunaan obat; teh instan; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh yang
ditambahkan dengan berbagai aroma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:02:42
540   EtiketDID2022085755

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

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Scarlet & Violet
566 Arti Bahasa : Scarlet & Violet : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mainan; Permainan; alat untuk game; alat untuk memancing; boneka (dolls); film pelindung yang disesuaikan untuk layar

untuk game portabel; game portabel dengan layar kristal cair; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; konsol
genggam untuk bermain video game; mainan untuk hewan peliharaan; mainan yang diisi kain/kapas; mesin permainan video;
mesin video game arcade; pengendali untuk konsol game; peralatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:02:43
540   EtiketDID2022085756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Serdang Baru Rt 003/005, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650
Miskah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Miska Oil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan rambut tanpa obat; minyak memperbaiki rambut; minyak rambut kemiri; minyak untuk pengkondisian

rambut; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan untuk
perawatan kulit kepala dan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:03:46
540   EtiketJID2022085757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Summarecon Bandung Magna Commercial Unit MC. Rancabolang, Gedebage, Kota
Bandung, Jawa Barat

PT. Mangprang Persada Sinergi

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 :

: Hijacket & 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 : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata,
kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas
punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko
ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku,
film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit
kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; jasa periklanan dan promosi
di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa toko retail secara online yang
berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan
digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan toko
ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
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komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan
barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas
kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan
dompet; Jasa toko pakaian eceran; 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; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas
kaki dan hiasan kepala; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web
online; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili,
situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian;
jasa distributor grosir untuk pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh
departement store; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian,
alas kaki; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang
pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:04:39
540   EtiketD152022085758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Cendrawasih BTN Tamara, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Fuji Ayu Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Luna FS Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:05:49
540   EtiketDID2022085759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jarakan RT 01/RW 01, Desa Simoketawang, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61261

Nanik Purwanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : SELAI KELENGKENG
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hijau, Putih, dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===selai buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:06:05
540   EtiketJID2022085760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi  Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret  JI. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta , Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KI UNS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Lisensi Waralaba; Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Jasa konsultasi kontrak dan

hukum; Jasa lisensi desain industri; Konsultasi perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK); Layanan hukum terkait pendaftaran
merek Internasional; Layanan kekayaan intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat paten,
sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Pendaftaran merek internasional; jasa agen lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan
dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak
kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa konsultasi kekayaan
intelektual di bidang paten dan permohonan paten; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk inventor/penemu; jasa
konsultasi kekayaan intelektual untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk universitas dan lembaga
penelitian; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi
kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi merek dagang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
lisensi paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa lisensi hak cipta [layanan
hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa lisensi kekayaan intelektual di
bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi
konsep waralaba [layanan hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi paten [jasa hukum]; jasa lisensi
paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi permohonan paten [layanan hukum]; jasa mediasi [layanan
hukum]; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa pembuatan akta tanah [layanan
hukum]; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa pengawasan hukum;
jasa pengawasan kekayaan intelektual; jasa penyediaan informasi tentang hak kekayaan intelektual dan industri; jasa
penyediaan informasi terkait dengan agen lisensi hak cipta; lisensi hak cipta; lisensi hak kekayaan intelektual.; menyediakan
informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan
hak cipta melalui database online; menyediakan informasi online dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:07:15
540   EtiketDID2022085761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong (pisau); Alat pengebor; Batu gerinda; Gunting besar; Kunci Inggris; Kunci pas [perkakas tangan]; Linggis;
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Martil; Peralatan makan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Setrika-setrika listrik; alat pertanian, dioperasikan
dengan tangan; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; garpu meja; gergaji [perkakas tangan]; gerinda tangan
(disk grinda); instrumen cukur listrik; kampak; keran [tangan alat]; keran tangan; kulir; mata obeng; obeng, non-listrik; pahat;
palu; pemotong pipa, tangan-dioperasikan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan
makan (garpu, pisau dan sendok); setrika [alat-alat tangan non-listrik]; silet; tanggam pipa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:07:53
540   EtiketDID2022085762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LORAM KULON RT 001 RW 003 JATI,KUDUS , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah,
59341

IDA INDAH SETIAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zenira.Co
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PEACH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian wanita; pakaian untuk wanita; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:08:55
540   EtiketJID2022085763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi  Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret  JI. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta , Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEBELAS MARET HIDROPONIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi pelatihan bisnis; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di dalam ruangan; layanan instruksi dan

pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pendidikan dan
pelatihan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur kursus pelatihan;
mengatur seminar pelatihan; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pendidikan dan pelatihan
yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:10:02
540   EtiketDID2022085764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA GARDEN EXT BLOK A3/5, RT. 002 / RW. 013, KELURAHAN
PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

HENDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNI TAPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===lakban===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:11:35
540   EtiketJID2022085765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi  Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret  JI. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta , Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: uns innovation hub
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu, hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara

wajar; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan pelatihan dan pendidikan; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan
informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-
simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; konsultasi pelatihan bisnis; kursus pembelajaran
jarak jauh; layanan instruksi dan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pembelajaran jarak
jauh; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya
pelatihan; melakukan seminar; melakukan seminar pelatihan; memberikan informasi pendidikan; mengatur dan melakukan
kursus pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; 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, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur kursus pelatihan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya
dan seminar dalam kesadaran pribadi; menyediakan kursus pendidikan; pendidikan Bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
manajemen bisnis; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya
dibidang pengembangan brand (merek) dan rancangan (design); penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan
seminar pendidikan; produksi bahan ajar; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:12:49
540   EtiketDID2022085766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya CimpaeunTapos RT 05/05 Ruko8 No7  kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat
PT. TIRSHA SKIN COSME

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIRSHA
Merek Kata

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

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim non-obat untuk scrub wajah;
pencuci muka; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk kaki; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:16:36
540   EtiketDID2022085767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D Tower, 396, World
Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, Seoul, Republic of Korea

Gravity Co., Ltd.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLF MONSTERS RAGNAROK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 37, 38, 9, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel untuk peralatan golf; layanan toko grosir; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga===

===jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan===
===Jasa transmisi konten ponsel melalui smart phone; Penyediaan akses ke internet; Transmisi Video dan Teks melalui
Aplikasi untuk Perangkat Seluler; komunikasi dengan komputer dan perangkat elektronik seluler; menyediakan akses ke forum
online; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; transmisi pesan; transmisi pesan/
gambar melalui seluler dan internet===
===Alat Meteran; Simulator latihan golf; alat pengukur kecepatan; aparatus pengukur kecepatan untuk bola golf; pencari jarak
untuk golf; piranti lunak untuk manajemen database===
===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan;
instruksi golf; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan
acara-acara.; layanan golf caddy; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan kursus golf; menyediakan kursus pengajaran online; organisasi
kompetisi golf; penyelenggaraan kompetisi golf profesional===
===desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain fasilitas olahraga; desain lapangan golf; layanan
pemrograman komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:16:55
540   EtiketJID2022085768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung ASCOM Jl. Matraman Raya No. 67 R.V Palmeriam - Matraman, Jakarta
Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. SOLUSI PENJAMINAN AMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENJAMINAN ONLINE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; 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; Jasa administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa,
kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan jangka panjang; 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 agen asuransi; Jasa aktuaria asuransi; Jasa analisa asuransi; 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 broker,
informasi, dan konsultasi asuransi; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa
keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa manajemen asuransi; Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan
yasan/realestat; Jasa pemrosesan pembayaran penggantian; 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 emisi reasuransi; Jasa penyediaan perdagangan efek/surat berharga melalui Internet; 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 perbankan; Jasa pertukaran
bagi waktu (timeshare) real estate; Jasa pialang reasuransi; Jasa pinjaman grosir/borongan; 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 reasuransi; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi jiwa; Jual beli rumah apartemen; Konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Layanan Gadai; Layanan asuransi
(khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan permanen , dan
asuransi kematian karena kecelakaan ); Layanan asuransi unit; 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
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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 keuangan, perbankan dan kredit; Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat
mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang;
Layanan penilaian surat berharga; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data
komputer atau internet; Layanan perbankan pribadi; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan
keuangan; Memberikan informasi tentang asuransi; 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 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; Nasehat asuransi; Pencatatan, administrasi
dan penilaian investasi; Penelusuran, penilaian dan konsultasi fiskal; Pengelolaan rumah/ apartemen; 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; Penyediaan informasi mengenai penilaian
mobil bekas; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter,
layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi,
informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan,
Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait
asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis
informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi,
klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi
terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,
penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko
permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan
pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan
melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan,
layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi,  broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal,
analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker
keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi
portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih
instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan
pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial
media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan
indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan),
manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran,
pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi,
pinjaman, dan urusan moneter; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Penyimpanan dan perdagangan emas;
Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Pertanggungan asuransi jaminan; Pialang Pembayaran melalui
Seluler dan Internet; Pialang saham; Pialang untuk proyek usaha patungan; 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; Valuasi dalam bidang real estate; administrasi asuransi; administrasi
klaim asuransi; agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen pialang opsi sekuritas; agen real estat dan
layanan pialang; agen untuk asuransi non-jiwa; 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 pasar keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan
dengannya; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; 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 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; broker asuransi;
broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker asuransi jiwa dan memberikan informasi yang
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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 hipotek; broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk
keuangan lainnya; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; broker reksa dana; distribusi reksa dana; dukungan
dan sponsor keuangan; evaluasi dan analisis 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, gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan kayu tegakan; evaluasi keuangan real estat; evaluasi
keuangan serat alpaka; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi keuangan wol; hipotek, perbankan, manajemen
investasi, perwalian dan jasa penasihat keuangan; 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 keuangan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; informasi
keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan, manajemen dan layanan
analisis; investasi Real Estate; investasi dana; investasi dana untuk tujuan amal; investasi keuangan dan layanan konsultasi;
investasi keuangan di bidang real estat; investasi properti dan layanan manajemen; investasi reksa dana; jaminan asuransi;
jaminan asuransi profesional; jaminan keuangan [layanan jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; 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 penagihan sewa; 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 agen
real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; 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 aktuaria asuransi; jasa akuisisi kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa akuisisi real estat; 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 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 biro akomodasi [apartemen];
jasa brankas penyimpanan; jasa brankas penyimpanan untuk efek/surat berharga; jasa brankas penyimpanan untuk logam
mulia; jasa evaluasi biaya perbaikan [penilaian keuangan]; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa evaluasi
keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi
keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi sehubungan dengan
keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; jasa investasi; jasa investasi
asuransi variabel; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan dalam kaitannya dengan industri percetakan; jasa
investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa jaminan keuangan untuk penggantian
biaya yang terjadi akibat kecelakaan kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi sebagai akibat
kerusakan kendaraan; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan
asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; 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 untuk pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan
yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan dengan
pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa
keuangan yang berkaitan dengan program pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa keuangan,
investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk
asuransi jiwa variabel; 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 keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa
konsultasi rencana pensiun keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa konsultasi,
advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; 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 aset properti; jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas; jasa manajemen
investasi yang berkaitan dengan anuitas variabel; jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen keuangan disediakan melalui
Internet; jasa manajemen portofolio efek/surat berharga; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan
bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen unit trust; jasa manajemen untuk real estate;
jasa pelepasan/penebusan tanda penghargaan; jasa pembayaran pensiun; jasa pembiayaan kapal pesiar; jasa penasehat
terkait modal ventura; 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 rintisan dan baru berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk universitas; jasa pengadaan jasa lahan
yasan/realestat untuk orang lain; jasa pengelolaan dana modal ventura; 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,
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penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek, cek tunai, verifikasi
deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan penggantian cabang dan
pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan pertunjukan, distribusi tiket/kupon
makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai dan perubahan tagihan serta
operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang tunai
dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan
lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan
penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi perbankan, proses
terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan
mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai;
jasa penilaian 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 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 penyediaan
informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi harga saham; jasa
penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyediaan kutipan harga bursa efek; jasa penyediaan sponsor dalam
bentuk dukungan finansial; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa penyelesaian klaim reasuransi; 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 dan penyediaan informasi
yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan kabin untuk
digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung dan menyortir koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung dan menyortir uang kertas; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; jasa
penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan rumah; jasa penyewaan tanah
pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyimpanan efek; jasa perantara pabean keuangan;
jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler;
jasa perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan mata uang virtual; jasa perdagangan saham; 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 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 saham; jasa
pialang saham dan obligasi; jasa pialang surat-surat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa pinjaman berulang-ulang (revolving
loan); jasa pinjaman dan hipotek real estate; jasa rekening tabungan; jasa restrukturisasi keuangan; jasa sekuritisasi pinjaman
hipotek; jasa sindikasi lahan yasan/realestat; jasa wesel; jasa yang berkaitan dengan asuransi; jasa-jasa perbankan dan
keuangan secara online; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan cek perjalanan; ketentuan kutipan premi asuransi;
ketentuan mata uang asing; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; kompilasi informasi asuransi; komputasi
tingkat premi 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 dan informasi mengenai asuransi; 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 merger dan akuisisi; konsultasi keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran
tanpa uang tunai; konsultasi keuangan untuk pemenang lotere; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real
estat; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan kredit; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan
pinjaman siswa; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
pinjaman; konsultasi keuangan, yaitu, menyiapkan anggaran dan memantau anggaran; konsultasi manajemen risiko
keuangan; konsultasi perbankan; konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian barang;
konsultasi yang berkaitan dengan penilaian keuangan aset kekayaan intelektual; konsultasi yang berkaitan dengan
penjaminan asuransi; kutipan harga bursa; layanan KPR (perbankan); layanan agen penagihan pembayaran; layanan agen
real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan aktuaria; 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 broker asuransi; layanan escrow online terkait dengan pertukaran layanan; layanan
informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan investasi yang
berkaitan dengan sekuritas; layanan jaminan keuangan; layanan kartu pembayaran; layanan kepercayaan investasi; layanan
keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; 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 reksa
dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
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reasuransi; layanan pemasangan kabel uang; layanan pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa, cacat dan
pengangguran; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan
pemrosesan pembayaran; layanan pengangkut asuransi; layanan pengembangan reksa dana; layanan penggalangan dana
bisnis online; layanan pengumpulan dana politik; layanan penilaian bisnis; layanan penilaian keuangan; layanan penilaian
kredit keuangan; layanan penilaian pensiun; layanan penilaian risiko investasi; layanan penilaian rumah; layanan penyelesaian
asuransi jiwa; layanan perantara keuangan; 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 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 perencanaan keuangan online; layanan
pertanyaan kredit yang berkaitan dengan asuransi; layanan pertukaran efek keuangan; layanan pialang; layanan pialang
diskon; layanan pialang energi; layanan pialang surat berharga diskon online; layanan rekening kas online; layanan transfer
uang; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan
informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online,
layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik,
melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana
elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan
manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio,
jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi
keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang
dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana
elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi
keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi
global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana
untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait
bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; manajemen aset keuangan; manajemen investasi ekuitas publik; manajemen investasi keuangan;
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 investasi; manajemen keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen
keuangan dan broker dana berjangka; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi
dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan
layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari program imbalan kerja
mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen
keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari
rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan
pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang
lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran
penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek
bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan
saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen
pengendalian kerugian asuransi; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan; manajemen risiko asuransi;
manajemen risiko keuangan; manajemen risiko pasar keuangan; manajemen rumah apartemen; 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 keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi di
bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan
melalui situs web; memberikan informasi keuangan dengan cara elektronik; 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 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
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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;
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 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; 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; menganalisis dan menyusun data untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur asuransi;
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; mengumpulkan dana untuk orang lain untuk biaya pendidikan
tersier; mengumpulkan uang untuk organisasi kesejahteraan hewan; menilai klaim asuransi; 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 dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan
pelaporannya; menyediakan dana untuk entitas komersial; menyediakan dana untuk entitas nirlaba; menyediakan dana untuk
lembaga penelitian; 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 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 informasi bursa efek
online dari database komputer atau Internet; 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 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 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 rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan kartu keanggotaan;
menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk penggunaan kartu kredit sebagai bagian dari program loyalitas
pelanggan; menyiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan
moneter; pembayaran dan layanan kredit; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan ekuitas publik dan swasta; pembiayaan
ekuitas swasta; pembiayaan premi asuransi; pembiayaan sewa-beli; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi dan data
pembayaran; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan pembayaran cek elektronik;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan
pembayaran pajak; pemrosesan pembayaran pajak fidusia; pemrosesan pembayaran tagihan 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 pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi rekening
tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; penelitian
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keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian keuangan di bidang manajemen risiko; penerbitan cek bank;
penerbitan cek perjalanan; penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan dan penebusan token nilai; 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 pembayaran; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan
dengan skema bonus dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar; penerbitan kartu prabayar dan token nilai;
penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan; penerbitan letter of credit; 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 voucher restoran; penerbitan token nilai sebagai hadiah untuk loyalitas
pelanggan; pengaturan penilaian klaim asuransi; pengelolaan dana luar negeri; pengelolaan dana pensiun; pengelolaan
keuangan dana pensiun; pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan
keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan
program dan layanan penggantian farmasi; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian pengobatan;
pengelolaan keuangan program pensiun karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening
tabungan; pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan reksa dana; pengelolaan tanah dan rumah apartemen;
pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan premi asuransi;
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 dan pengelolaan real estat;
penilaian dan penilaian fiskal; 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; peningkatan modal;
peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; peningkatan modal untuk usaha patungan; 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 kecelakaan; penjaminan asuransi kecelakaan industri; penjaminan asuransi kendaraan bermotor;
penjaminan asuransi kesehatan; penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan asuransi pertanian;
penjaminan asuransi properti; penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan dan administrasi
asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan komputer global; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan penerbitan token nilai; penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis; penyediaan situs web yang
menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyesuaian klaim asuransi;
penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk
asuransi non-jiwa; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam
pengembangan hotel; penyewaan tanah; penyewaan unit komersial di atas kapal pesiar; peramalan keuangan; perantara
asuransi kendaraan bermotor; perantara untuk asuransi dan kredit; perbankan; 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 pedagang; perbankan rumah; perbankan swasta; perdagangan
instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online; perdagangan mata uang real-time online;
perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar pertukaran opsi; perencanaan dan manajemen keuangan; perencanaan
hipotek; perencanaan keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun; persiapan dan analisis laporan keuangan;
persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan
pembiayaan proyek pembangunan; persiapan laporan kredit; persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang
berkaitan dengan keuangan dan investasi; pialang investasi; pialang investasi modal; pialang komoditas; pialang kredit;
pialang mata uang; pialang opsi sekuritas; pialang pabean; pialang saham; pialang saham, komoditas, dan futures; pialang
tanah dan bangunan pemukiman; pinjaman hipotek; pinjaman sewa-beli; proses pembayaran elektronik yang dilakukan
dengan kartu prabayar; reksa dana; saran tentang penilaian fiskal; sekuritisasi hipotek; sewa, pialang, penyewaan dan
pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; sewa-beli bangunan; sewa-beli kendaraan darat; sewa-beli peralatan
telekomunikasi; sewa-beli tanah; sewa-beli ternak; sewa-guna real estat; studi kelayakan finansial; subrogasi asuransi; survei
kuantitas; transaksi keuangan online; underwriting asuransi kecelakaan laut; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa
pertukaran dan perdagangan mata uang; urusan perbankan, operasi bank dan kredit; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:17:39
540   EtiketDID2022085769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Indocement Lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : TR - Tembok
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Partisi (penyekat papan yang mengandung semen); Pelur (Semen Lantai); SPESI SEMEN; Semen Portland; Semen terak

tanur tiup Portland; adukan semen untuk digunakan dalam bangunan; bahan bangunan, bukan dari logam; bahan pelapis
jalan; bahan penguat, bukan dari logam, untuk bangunan; bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; bahan-
bahan pembuat dan pelapis jalan; beton; campuran semen; lapisan semen tahan api; lempengan semen; papan semen
mortar; papan semen serat; patung semen, marmer atau batu; pipa semen; pipa semen mortar; pipa semen, gerabah atau
batu pasir; semen alumina; semen asbes; semen atap; semen hidrolik; semen magnesia; semen mortar; semen penutup nat;
semen putih; semen serat; semen silika [semen pozzolan]; semen tahan api; semen terak-kapur; semen untuk tungku; semen
untuk tungku pembakaran; semen*; serat semen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:18:34
540   EtiketJID2022085770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN SURYA 5 BLOK JJ2 NO.15C, RT/RW:004/017, KEL. PEGADUNGAN,
KALIDERES. JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11830

THERESIA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT; MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa

penjualan eceran secara online; jasa penjualan perabot rumah tangga; layanan ritel online; toko mebel, furniture, perabot
rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-
manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal,
lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-
pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak,
rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:20:06
540   EtiketDID2022085771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TM Kedoya Permai B6 No. 19, RT. 007/RW. 007, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon
Jeruk, Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUWANDHI WIJAYA

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 :

: SWD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem

polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; gluten [lem], selain
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem gelatin untuk keperluan
industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri;
lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk keperluan
industri; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:20:31
540   EtiketDID2022085772

730 Nama Pemohon : NURFIKA
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Alamat Pemohon : KP TIPAR, RT. 004 / RW. 007, KELURAHAN MEKARSARI, KECAMATAN
CIMANGGIS, KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ITECH NANO C9 SHUBARU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Jamu; Jamu berbentuk
serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal;
Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal
linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu
melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk
membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu
meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan
mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu);
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman kunyit asem (jamu); Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-
obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan
untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma,
dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pembasmi jamur; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan
farmasi untuk antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan uji yaitu
mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang
perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sirup yang mengandung obat-obatan
dengan rasa madu; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Wangi-wangian pengharum ruangan;
agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; 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; aluminium
asetat untuk keperluan farmasi; antijamur vagina; arang untuk keperluan farmasi; bawang lanang (ekstrak jamu); biofarmasi
untuk pengobatan kanker; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; bromin untuk keperluan farmasi; cachou untuk
keperluan farmasi; cap untuk keperluan farmasi; collodion untuk keperluan farmasi; creosote untuk keperluan farmasi; eksipien
pembawa untuk sediaan farmasi; elixirs [sediaan farmasi]; ergot untuk keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan
farmasi; ester untuk keperluan farmasi; eter selulosa untuk keperluan farmasi; 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; homeopati [obat-obatan alternatif];
jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk
membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan
wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari
buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai
pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau
medis; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk
sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk
obat-obatan; kaustik untuk keperluan farmasi; krim antijamur untuk keperluan medis; lotion farmasi untuk kulit; minuman segar
daun kelor (jamu); minyak almond untuk keperluan farmasi; obat antijamur; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-
obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan
herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan
organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obat-
obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk
keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk
keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk
mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit
pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk
pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis;
obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan
penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan
untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pepsins untuk keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan farmasi;
ramuan jamu; sabun karbol; sediaan antijamur; sediaan bismut untuk keperluan farmasi; sediaan chemico-farmasi; sediaan
dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan
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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 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 untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
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 kimia untuk mengobati jamur; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan menghancurkan jamur; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering;
sitostatik untuk keperluan farmasi; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam
sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; teh daun kelor (jamu); tonik
[obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:20:57
540   EtiketJID2022085773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tavip VII/8 Rt.004/013, Tanah Sereal - Tambora, Jakarta Barat - DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SRI AGUSTINAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RATU BAKWAN MALANG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning emas dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa hotel; Jasa pemondokan kemah; Jasa

penginapan; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa resort; Jasa vila; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Layanan
kafe; Layanan losmen; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); apartemen berlayanan; jasa katering; jasa konsultasi di
bidang kuliner; jasa penginapan wisatawan; katering makanan dan minuman; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan
bar; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan motel;
layanan pemesanan kamar hotel; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan rumah untuk turis; memberikan informasi
penginapan melalui Internet; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; penginapan turis; pengukiran
makanan; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyewaan alat memasak; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan
kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan
makan; penyewaan penginapan sementara; penyewaan perlengkapan lampu; persewaan tenda; restoran swalayan; rumah
makan; rumah pemondokan; rumah peristirahatan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:23:46
540   EtiketDID2022085774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Renged RT/RW. 014/001, Kel/Ds. Renged, Kec. Kresek, Kab. Tangerang Prov.
SITI NURHIDAYA TILLAH

Halaman 139 dari 840



Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 15621
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emawati S.H., M.Hum.,
Prima Paten Internasional Emawati & Associates  Golden Boulevard Q-23 Jalan
Pahlawan Seribu, BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAHDAMIKHAYLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Krem Jerawat Non Medis; Pemerah bibir; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun penghilang bau

badan; Sabun untuk muka; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Serum pencerah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); bedak krem; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion dan krem pelembab badan dan
kulit; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; pelembab,
losion dan krem untuk badan dan kulit; pencerah kulit; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:24:18
540   EtiketDID2022085775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya Cifor Rawajaha RT 01 RW 03 Kel. Situgede, Kota Bogor, Jawa Barat
Melawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nutrisius + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman buah-buahan

dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman dan jus buah; Minuman rasa buah;
Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman tanpa alkohol dengan rasa
cokelat; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus
buah, minuman energi dan minuman olahraga; bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman berbahan
dasar buah; bubuk untuk minuman berbuih; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); konsentrat,
sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah
tenaga; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan rasa
buah; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; serbuk digunakan dalam sediaan
minuman berbahan dasar buah; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:25:13
540   EtiketDID2022085776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
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digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:35:55
540   EtiketDID2022085987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Aras 20, Menara TM ONE, No.1, Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia,
dan Aras 51, North Wing, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 50672, Kuala Lumpur,
Malaysia

TM DIGITAL INNOVATION SDN. BHD

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 :

: Credence
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin penghasil suara; Kabel serat optik; Kartu magnetik berkode; Program komputer (perangkat lunak yang bisa

diunduh); alas mouse; alat transmisi suara; antena; aparatus dan penerima telepon; baterai; compact disc; dialer telepon
otomatis; disk, magnetik; interkom; kacamata pelindung dari sinar matahari; kartu dengan sirkuit terintegrasi; media data
magnetik; modem; pager radio; pemancar sinyal elektronik; penerima telepon; pengisi daya baterai; peralatan telepon;
perangkat lunak; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat periferal komputer; pesawat-pesawat dan perkakas-
perkakas telekomunikasi; program pengoperasian komputer, direkam; program permainan komputer; set transmisi
[telekomunikasi]; telepon; telepon genggam dan telepon seluler; telepon radio; unit pemrosesan pusat (CPU)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:36:26
540   EtiketDID2022085988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malaka Baru II No. 89, RT. 007 RW.011, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460

ERIK WIYASA GOTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANSHOR MIXER & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan industri [mesin]; pakan pencampuran mesin [pakan mixer]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:37:13
540   EtiketDID2022085989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA CABLE CAGE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik
kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; alat pengukur diameter kawat; kawat bumi; kawat
listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; konektor kawat [listrik]; lilitan kawat [listrik]; sambungan listrik
(timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara
listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:39:14
540   EtiketDID2022085990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 08, 9th Floor, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai,
200241

Shanghai Gemang Trading 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 :

: bop care
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; semprotan penyegar nafas; strip pemutih gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:39:26
540   EtiketJID2022085991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TCC Batavia Tower One Lt. 29, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Abadi Final Kreasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan

interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; promosi
kompetisi dan acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi
kompetisi permainan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:41:06
540   EtiketJID2022085992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA CABLE CAGE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:42:00
540   EtiketDID2022085993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KOLONEL SUGIONO II RT 7 RW 3 KELURAHAN KRANJI KECAMATAN
PURWOKERTO TIMUR BANYUMAS, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53116

DWIKY HARISASONGKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORAFARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING ADALAH WARNA KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN, PUTIH MEMBERI ARTI KEPOLOSAN DAN KEMURNIAN,

HITAM MENINGGALKAN KESAN KUAT ELEGAN DAN NETRAL
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===lemon, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:42:57
540   EtiketDID2022085994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Mutiara Taman Palem Blok i-1 No. 35, Kel. Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT JAYCO INDAH JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAYCO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Saringan air untuk keperluan sanitasi; bak mandi; bejana kakus; dudukan toilet; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi

portabel; kloset air; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); peralatan kamar mandi; peralatan sanitasi; peralatan
untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan
untuk westafel; saringan air.; tangki air toilet; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:43:35
540   EtiketDID2022085995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Riau No 18, RT/RW 005/001, Kel. Air Hitam, Kota Pekanbaru, Riau
Gunawan Sutio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ArthaHumat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua, cokelat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk tanah; pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman

budidaya pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:44:05
540   EtiketJID2022085996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pakuwon Trade Center, The Terrace TT-06,
Jl.Puncak Indah Lontar 2 Surabaya, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya,

CV. JOJO MUSIC
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Jawa Timur, 60216
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 :

: JOJO MUSIC STORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JOJO MUSIC STORE merupakan nama badan usaha pemohon yaitu CV. JOJO MUSIC
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa grosir untuk alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:44:16
540   EtiketDID2022085997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Aras 20, Menara TM ONE, No. 1, Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia,
dan Aras 51, North Wing, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 50672, Kuala Lumpur,
Malaysia

TM DIGITAL INNOVATION SDN. BHD

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 :

: Credence
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; alat tulis; alat tulis menulis; alat tulis, termasuk

kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; barang cetakan; barang-barang yang terbuat dari kardus; buklet; buku
pencatat [alat tulis]; diagram; kalender; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kartu pengumuman
[alat tulis]; kartu pos; kartu ucapan; kaset kertas dan kartu untuk merekam program komputer; katalog; koran; majalah
[majalah berkala]; manual [buku pegangan]; materi pendidikan tercetak; notebook kertas kosong; pamflet; papan iklan kertas
atau karton; papan kertas atau kardus; penanda buku; plakat kertas atau karton; poster; prospektus; publikasi cetak, formulir
(cetak); representasi grafis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:44:37
540   EtiketDID2022085998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GELATIK NO. 7, PANDAU HILIR, MEDAN PERJUANGAN, Kota Medan,
Sumatera Utara

VINCENT LIEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLIVE BEAUTY DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah

berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah; Highlighter wajah kosmetik;
Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen
untuk menghilangkan minyak wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker
wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Perona wajah; Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan
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penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah;
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat
wajah; concealer wajah; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
esens wajah; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik];
gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan,
dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk
wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan 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; mengklarifikasi tonik wajah; minyak wajah; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah;
pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci wajah
berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; 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]; rias wajah; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik meminimalkan
kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati 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
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit;
susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah
dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah
dan tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:44:56
540   EtiketDID2022085999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Via Laurentina Km 23,00 I-00071 Pomezia (RM)
COLAVITA S.p.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Colavita & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Colavita = merupakan bagian dari nama pemohon / part's of applicant name
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih/Black and White
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Pasta; biskuit-biskuit; bubuk pengembang; bumbu masak; couscous [semolina]; cuka; dressings for salad

(saus); gnocchi berbasis tepung; kue pastry; kue tart; pasta kering; pasta segar; pesto [saus]; polenta (hidangan Italia); roti*;
saos tomat; saus daging; saus pasta; semolina; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:45:58
540   EtiketJID2022086000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 907, WING TUCK COMMERCIAL CENTRE, 177-183, WING LOK STREET
HONG KONG GATHERING MEDIA LIMITED
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M8 & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : M8 = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa pengetahuan dan teknologi, penelitian dan

desain; Layanan hosting situs web; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pengiriman media audio-visual dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip
audio, klip musik, klip film dan foto; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan
atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain dan pembaruan
perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan sistem komputer; desain industri; desain seni grafis; desain situs web;
desain, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan
perangkat lunak komputer; desain, pengujian, teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan komputer,
teknologi telekomunikasi, sistem telepon, jaringan, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, pemrograman
komputer, dan keamanan jaringan; duplikasi program komputer; hosting hiburan multimedia dan konten pendidikan untuk
orang lain; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting situs komputer [situs web]; instalasi
perangkat lunak komputer; 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, penyediaan antarmuka perangkat lunak yang
tersedia melalui suatu jaringan untuk membentuk layanan informasi secara daring (online) terpersonalisasi; 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 penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh,
streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data,
transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa-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; komputasi awan; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan
komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer; konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; layanan ilmiah dan teknologi; 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,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan
membayar dana melalui jaringan komputer; layanan perlindungan virus komputer; membuat dan memelihara situs web untuk
orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi];
menyediakan layanan mesin pencari; menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan penggunaan sementara
aplikasi berbasis web; 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 berbasis web; menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan
komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; pemberian
informasi ilmiah dan teknis; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer; pemulihan data komputer; pengembangan
dan pembaruan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan perangkat lunak;
pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; pengujian dan analisis material; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan pengunduhan streaming pengeposan
tampilan blogging penautan berbagi atau dengan cara lain menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram secara online dan tidak dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta
infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; penyimpanan data elektronik; penyimpanan
elektronik gambar digital; platform sebagai layanan [PaaS]; styling [desain industri]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:46:30
540   EtiketDID2022086001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Pale Srigading Indah Blok O No.10 Kel. Tanah Mas , Kabupaten
Banyuasin, Sumatera Selatan

Novitasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sambel Asa
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Dominan Warna Meraj dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Bawang; Sambal Ikan Teri; Sambal baby cumi; Sambal goreng Teri; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:47:53
540   EtiketDID2022086002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA PAS DOUBLE WIRE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batangan untuk Pagar Trali Logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kain dari kawat; Kawat

aluminium; Kawat Kuningan; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat
galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian; Kawat seling;
Kawat tembaga tidak terisolasi; Ornamen pagar antik alumunium; Pagar Tipe BRC; Pagar dari logam untuk makam; Pagar
pancang dari logam; Pagar pembatas jalan terbuat dari baja; Palang untuk pagar dari logam; Peregang kawat (penghubung
peregang); TULANG KAWAT BAJA; Tali dan Rantai Kawat; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari
logam; baja kawat batangan; baja kawat paku; bidal tali kawat; gabions kawat baja; gerbang logam dan pagar; gerbang logam
dan panel pagar; jaring kawat dan gauzes; kawat; kawat aluminium; kawat ayam; kawat baja; kawat baja kuens (quench)
temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC
Wire/KBjP); kawat berduri; kawat beton; kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat
las stainless; kawat multi-untai non-listrik; kawat patri; kawat pengikat; kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal
non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan; kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk
pengelasan; klip tali kawat; muselets dalam sifat penutupan kawat untuk botol; pagar berantai dari logam; pagar besi untuk rel
kereta api; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar logam untuk jembatan; pagar
logam untuk pagar; pagar rantai logam; pagar tetap logam; panel pagar logam; retensi batu longsor jaring kawat; sling tali
kawat; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam;
tiang pagar logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); uninsulated,
kawat non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:47:56
540   EtiketJID2022086002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sindoro No. 5 RT.002 RW.008, Lempongsari, Gajah Mungkur, Kota Semarang -
Jawa Tengah    , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50231

DENNY SENTOSA WIRAJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OVER HORIZON + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; jasa
agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa biro akomodasi; katering makanan dan minuman; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen
kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah pemondokan; Kedai teh; Pemesanan
meja restoran secara online; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Rumah Makan yang menyediakan seafood,
sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering;
layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Warung makan; jasa katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
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layanan yang menyediakan minuman teh; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan
pameran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; 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 ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk
pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-
resepsi; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang serba guna; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa
keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:48:10
540   EtiketDID2022086003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN,
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257336, SHANDONG PROVINCE

SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINGBOSS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ban dalam untuk ban pneumatik; ban mobil; ban pesawat; ban pneumatik; ban sepeda; ban solid untuk roda kendaraan;

ban tubeless untuk sepeda; ban untuk roda kendaraan; casing untuk ban pneumatik; tapak untuk vulkanisir ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:49:50
540   EtiketDID2022086004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembar plastik pvc; PVC tape; Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; Selang PE; Selang PU; Selang PVC; Selang

benang; Selang spiral air; 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; bahan isolasi; isolasi plester; karet,
mentah atau setengah dikerjakan; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; konektor, bukan dari logam,
untuk pipa; kopling dan sambungan pipa bukan dari logam; kopling pipa dan sambungan pipa dari polietilen; kopling, bukan
dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; lembaran plastik dengan sambungan khusus;
lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air; paking sambungan; penyekat sambungan
pipa; perlengkapan non-logam untuk pipa; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa gasket; pipa selang kanvas; saluran plastik
fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon cloth yang
berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan pipa dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain atau serat;
sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa
fleksibel; sarung pipa, bukan dari logam; selang air; selang irigasi; selang lentur, bukan dari logam; selang penyiraman; selang
plastik untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari karet; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk
keperluan pertanian; selubung pipa, bukan dari logam; senyawa sambungan pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa; siku,
bukan dari logam, untuk pipa kaku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:49:53
540   EtiketJID2022086005

730 Nama Pemohon : PT Abadi Final Kreasi
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Alamat Pemohon : TCC Batavia Tower One Lt. 29, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video

dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer
dan video; Jasa manajemen acara; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi
permainan lainnya; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di
bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Menyediakan hiburan on-line di
bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan
olahraga; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan
kompetisi; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game
komputer; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengorganisir kompetisi permainan video,
ekshibisi dan turnamen; mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; menyediakan
fasilitas untuk turnamen olahraga; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi dan
penyelenggaraan kompetisi e-sports; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi turnamen dan kompetisi;
organisasi turnamen olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:56:03
540   EtiketJID2022086007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Otista Raya No. 399, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13920
PT. Sumber Agri Sehat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOYAL REWARD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; jasa penyediaan informasi yang

berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; menyediakan ruang pada
perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; order penjualan yang dapat
dilakukan melalui aplikasi program komputer; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel yang direkam; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce;
penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; transaksi komersial yang dapat
dilakukan melalui aplikasi program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:58:57
540   EtiketJID2022086008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. W.S. Husodo No.143B,RT.006,RW.001,Kelurahan Butung,Kecamatan
Wajo,Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

ANITA CHANDRA KOESUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHARLOTTE FLOVERISH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko kue; Toko serba ada; layanan ritel disediakan oleh toko bunga; toko; toko grosir; toko

online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:59:38
540   EtiketJID2022086009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA PAS DOUBLE WIRE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:00:28
540   EtiketDID2022086010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MADONG LUBIS NO. 34-AA MEDAN, PANDAU HULU I, MEDAN KOTA, Kota
Medan, Sumatera Utara

EDY SUJENTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JENS LEE DAN 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 periferal traktor untuk panen; Alat periferal traktor untuk penanaman; Alat periferal traktor untuk perawatan; Dinamo

Pemarut Kelapa; Mesin Perkakas semen karbida; Mesin pemarut buah-buahan dan sayur-sayuran; Mesin penanaman benih
jagung; Mesin pengeringan kue/roti/biskuit (secara elektrik); Pasangan (Alat Pertanian Dari Kayu); Pencabut paku, elektrik;
Pencacah daging (mesin); alat ekstraktor untuk tambang; alat pertanian, dipasang di trailer; alat pertanian, selain alat tangan
yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; aparatus pengerjaan pengeringan;
ekstraktor jus dioperasikan listrik dan daya untuk buah; ekstraktor jus, listrik; kopling untuk alat pertanian; mesin pemanen dan
perontok; mesin pemoles; mesin pemotong; mesin pemotong dan penuai; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan
untuk keperluan industri; mesin penanam benih pertanian; mesin penanam rotari [mesin]; mesin pencacah kompos; mesin
pengaduk semen [mesin]; mesin penuai traktor-ditarik; mesin pertanian; traktor rumput; transmisi, selain untuk kendaraan
darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:00:32
540   EtiketJID2022086011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Aras 20, Menara TM ONE, No. 1, Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia,
dan Aras 51, North Wing, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 50672, Kuala Lumpur,
Malaysia

TM DIGITAL INNOVATION SDN. BHD

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 :

: Credence
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 38
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengiriman komunikasi jaringan serat optik; Jasa pengiriman pesan suara; Jasa penyediaan akses telekomunikasi
dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa transmisi data dan penyiaran data; Konsultasi, informasi dan jasa
penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait
dengan layanan telekomunikasi; Layanan pengiriman video-on-demand; Layanan webcasting; Penyiaran dan transmisi kabel;
akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan internet; jasa konferensi video dan audio yang dilakukan melalui
web, telepon, dan alat bergerak; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video
dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa transmisi data komputer; konsultasi telekomunikasi;
layanan informasi telekomunikasi; layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan
komunikasi nirkabel broadband; layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat
panggilan; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; layanan media seluler dalam sifat transmisi
elektronik dari konten media hiburan; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyiaran dan penyediaan akses
telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran televisi
termasuk pengoperasian layanan televisi berlangganan dan layanan video-on-demand; layanan pesan singkat [SMS]; layanan
pesan suara; layanan pesan suara telepon otomatis; layanan portal internet; layanan portal web [menyediakan akses
pengguna ke jaringan komputer global]; layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan streaming audio, data, video,
dan gambar di Internet; layanan surat elektronik; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan
kabel; 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 database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan
layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal; netcasting [siaran melalui jaringan komputer global]; pengoperasian
peralatan telekomunikasi; penyedia informasi terkait dengan komunikasi satelit; penyedia waktu akses ke data
terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan akses ke jaringan telekomunikasi dan internet;
penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; penyewaan alat dan instalasi
telekomunikasi; penyewaan alat dan peralatan telekomunikasi, penyewaan alat dan peralatan komunikasi; penyewaan
peralatan dan instrumen komunikasi komputer; penyewaan peralatan komunikasi; penyewaan peralatan telekomunikasi;
siaran radio dan televisi; surat elektronik dan layanan pesan; transfer data secara elektronik; transmisi dan pengiriman suara,
data, gambar, sinyal, pesan, dan informasi; transmisi data; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer,
kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data, pesan, dan
informasi; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi suara, gambar dan data serta informasi
elektronik lainnya dari segala jenis; 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

28/10/2022 17:00:48
540   EtiketJID2022086012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DBS Bank Tower, 13th Floor Ciputra World 1 Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Jakarta,
12940 Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Layar Nusantara Gas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rina Sinaga S.H.,
PT Tilleke & Gibbins Indonesia  Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 37, 39, 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak, gas, dan pertambangan===

===instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengeboran dan penambangan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan untuk memasok gas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan tumpukan cerobong asap untuk digunakan dalam
industri minyak; konstruksi struktur untuk pengangkutan minyak mentah; konstruksi struktur untuk penyimpanan gas alam;
konstruksi struktur untuk penyimpanan minyak mentah; konstruksi struktur untuk produksi gas alam; konstruksi struktur untuk
produksi minyak mentah; memberikan informasi terkait layanan pembersihan tangki penyimpanan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan tangki penyimpanan; pemasangan, perbaikan, pemeliharaan,
penggantian dan perbaikan pipa minyak; pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan saluran pipa
gas; pembangunan jaringan pipa minyak; penyewaan anjungan pengeboran; penyewaan peralatan pengeboran dan
pertambangan===
===layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan gas, minyak dan bahan kimia; pengangkutan
dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam, gas alam cair dan gas minyak bumi cair; penyimpanan,
distribusi, transportasi, pengiriman, dan pengiriman gas, minyak, dan bahan kimia; transmisi minyak atau gas melalui jaringan
pipa===
===layanan pengilangan minyak; pencairan gas alam; pengolahan gas; pengolahan minyak; perawatan sumur minyak dan
gas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:02:19
540   EtiketDID2022086013

730 Nama Pemohon : PT BERSAMA CERAH MERONA
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Alamat Pemohon : KAMPUANG TANGAH BALAH HILIA, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aqiela'S
Merek Kata dan Lukisan

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

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat
untuk scrub wajah; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; pencuci muka; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:03:53
540   EtiketDID2022086014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;

benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri  [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:05:13
540   EtiketJID2022086015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 907, WING TUCK COMMERCIAL CENTRE, 177-183, WING LOK STREET
HONG KONG GATHERING MEDIA LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M8 & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : M8 = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 45
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen perkenalan pribadi; Jasa pekerjaan sosial; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan sosial,
pendampingan, layanan agen pengenalan pribadi, menjaga rumah, menjaga anak, menjaga hewan peliharaan, agen detektif,
perjanjian,  casting horoskop; jasa jejaring sosial daring (online); jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi perangkat lunak
komputer [layanan hukum]; jasa perkencanan; layanan jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang
dapat diunduh.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:14:45
540   EtiketDID2022086016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana; Celana jeans; Jaket-jaket; Kaos Promosi; Kaos polo (lengan pendek),

kaos polo (lengan panjang); Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
muslim; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pashmina; Penutup
telinga; Sweater; Syal untuk menutup kepala; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan pendek; alas
kaki; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; atasan [pakaian]; baju berkerah; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju rajut; baju
rajut (pakaian); baju setelan; bandana [syal]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret;
blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; celana; celana boxer; celana kasual; celana panjang; celana renang;
celana untuk olahraga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); corselets; dasi; daster; gaun; ikat pinggang; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jilbab; kaos; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaus;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berleher terbuka; kemeja kancing; kemeja lengan
panjang; kemeja lengan pendek; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; kostum tari;
legging [celana panjang]; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; manset; mantel; overall kerja; pakaian; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian formal; pakaian jadi; pakaian kulit imitasi; pakaian pengendara
sepeda; pakaian renang; pakaian santai; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; rok celana; rok mini; rompi; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan
[pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu
tahan air; seragam; singlet; singlet olahraga; sol untuk sepatu; stoking; topi; topi dengan visor; topi rajut; tunik; tutup kepala
anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:15:37
540   EtiketDID2022086017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Wirausaha Lantai P5 JL H R Rasuna Said KaV C-5 Jakarta Selatan 12940,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Api Graha Boga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAYSONS MEATS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Daging buatan Jayson
591 Uraian Warna : dasar warna Merah kecokelatan dengan tulisan dan gambar putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa
pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; layanan bar dan restoran; restoran, bar dan
layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===
===Daging ayam asap; daging asap; daging babi asap; daging burger; daging sapi asap; patties burger daging babi; patties
daging hamburger; potongan daging asap; steak daging===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:21:15
540   EtiketDID2022086018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Jawa, RT/RW 000/000, Kel/Desa Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah,
Kab. Pesisir Barat, Prov. Lampung , Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, 34894

Annisya Reskyla Izati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HALOCA BEAUTY + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT; GOLD;
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim leher; Krim mata; Krim pelembab;
Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk mandi; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim wajah; Lotion flek (kosmetik); Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Sabun cream; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum bibir; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; colognes,
parfum dan kosmetik; eau de parfum; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim creambath; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim foundation;
krim kecantikan; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata;
krim matahari; krim pelembab; krim pembersih; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengkondisi; krim pra-cukur; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim
untuk spa; krim wajah; krim wangi; krim yang hilang; minyak parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pemerah susu krim; sabun krim; sabun krim tubuh; scrub krim tubuh; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:21:20
540   EtiketJID2022086019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Gudang, Jalan Gaung Aut No. 25, RT/RW. 001/004, Kel. Gudang, Kec. Kota
Bogor Tengah, Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, 16123

Virginia Firmansyah,S.ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REAL YOGA & THERAPY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi

komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
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melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; 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===
===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

28/10/2022 17:22:11
540   EtiketJID2022086020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. B KATAMSO NO. 585 A MEDAN, KAMPUNG BARU, MEDAN MAIMUN, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIS, dr

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEAVENLYLOOKS CLINIC DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Perawatan kecantikan; konsultasi kecantikan; layanan terapi kecantikan; operasi plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:23:07
540   EtiketDID2022086021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tulip Raya No. 33 - Surapati Core, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota
Bandung, Jawa Barat 40192, Kota Bandung, Jawa Barat

Aldo Falah Risqiaputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wilmer Studios + logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; 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; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:23:35
540   EtiketDID2022086022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nunu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong (pisau); Alat pengebor; Batu gerinda; Gunting besar; Kunci Inggris; Kunci pas [perkakas tangan]; Linggis;

Martil; Peralatan makan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Setrika-setrika listrik; alat pertanian, dioperasikan
dengan tangan; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; garpu meja; gergaji [perkakas tangan]; gerinda tangan
(disk grinda); instrumen cukur listrik; kampak; keran [tangan alat]; keran tangan; kulir; mata obeng; obeng, non-listrik; pahat;
palu; pemotong pipa, tangan-dioperasikan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan
makan (garpu, pisau dan sendok); setrika [alat-alat tangan non-listrik]; silet; tanggam pipa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:23:41
540   EtiketJID2022086023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Alfa Indah Blok F6 No. 19 RT.011 / 005 Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Hakim Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUDANGKAIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pengiriman; Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; 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; Layanan penanganan kargo, seperti penanganan bagasi penumpang dan mengatur pengiriman bagasi;
Layanan pengalengan; Layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman pipa;
Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan,
penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman,
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transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui online yang
dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang
penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman
barang; Pergudangan dan distribusi barang-barang orang lain; Pergudangan, penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan
pengembalian sehubungan dengannya; bongkar barang; bongkar muat kargo; crating barang; distribusi energi; gudang bahan
berbahaya; gudang penyimpanan; informasi pergudangan; jasa agen perjalanan; jasa angkutan penumpang dan barang; jasa
gudang bagasi dan angkutan; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan
pergudangan barang; jasa pengangkutan; jasa pengiriman; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman parsel; kemasan pakaian
untuk transportasi; koleksi barang daur ulang [transportasi]; layanan pengemasan; layanan pengepakan, pengemasan dan
pergudangan; layanan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan
pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan, transportasi, pengiriman
dan pengepakan untuk pengiriman; layanan troli untuk orang lain; logistik rantai pasokan  dan layanan logistik terbalik , yaitu,
mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan  lainnya
untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana serupa; memberikan informasi terkait dengan penyewaan
ruang gudang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; mengatur dan memesan kunjungan; mengemas artikel
sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; menyediakan informasi pengangkutan dan gudang penyimpanan melalui jaringan
komputer global; penanganan kargo; penanganan kargo, yaitu, penanganan stasiun pengangkutan kontainer; penanganan
kargo, yaitu, pengemasan dan parsel/pengiriman barang untuk keperluan/tujuan transportasi; pengangkutan; pengemasan
barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang dalam perjalanan; pengepakan artikel untuk transportasi;
pengepakan barang; pengepakan barang menggunakan bahan pengepakan dan pengiriman yang berkelanjutan atau
biodegradable; pengepakan kargo; pengiriman barang; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang melalui pos;
pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dokumen; pengiriman paket; pengiriman surat, korespondensi,
majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang; pengiriman, pengiriman dan distribusi surat kabar dan majalah;
pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket,
dan surat; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar,
pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman barang tekstil;
penyediaan fasilitas gudang berikat; penyediaan fasilitas penyimpanan di gudang atau bangunan lain; penyediaan layanan
dan fasilitas pergudangan; penyewaan gudang; penyewaan gudang anggur listrik; penyewaan gudang dan wadah
penyimpanan; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan, pergudangan diinginkan; penyewaan kontainer untuk
pergudangan dan penyimpanan; penyewaan lonceng selam dan pakaian selam; penyewaan pakaian selam; penyewaan
pakaian selam air dalam; penyewaan perahu, mobil, sepeda, lonceng selam dan pakaian selam; penyewaan ruang gudang;
penyimpanan barang di gudang; penyimpanan fisik dari basis data, gambar, dan data elektronik lainnya yang disimpan secara
elektronik; penyimpanan fisik dari data arsip yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik data atau dokumen yang
disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik informasi dan data yang disimpan secara elektronik; penyimpanan gudang;
penyimpanan makanan beku di gudang; penyimpanan pakaian; penyimpanan produk pertanian di gudang; pergudangan;
pergudangan barang; pergudangan berikat; pergudangan didinginkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:25:54
540   EtiketDID2022086024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LATSITARDA, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 21211
AGUS SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURGER TOWER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Coklat, Hijau, Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Hamburger sandwiches; burger keju [sandwich]; hamburger [sandwich]; produk daging

berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; sandwich burger daging sapi; sandwich burger sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:31:40
540   EtiketJID2022086025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GD. PELURU BLOK Q NO. 410 RT 009 RW 003 , Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12830

CHARLES BONAR M.T SIRAIT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSANTARA ONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran televisi online; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan

pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual
melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Penyiaran dan streaming Konten
audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer global.; kantor berita; layanan penyiaran dan penyediaan
akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan
penyiaran video; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global; 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 transmisi televisi interaktif, permainan
interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran nirkabel; 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, 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;; telekomunikasi; transmisi data elektronik
dengan penyiaran video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:33:47
540   EtiketDID2022086026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tinu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong (pisau); Alat pengebor; Batu gerinda; Gunting besar; Kunci Inggris; Kunci pas [perkakas tangan]; Linggis;

Martil; Peralatan makan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Setrika-setrika listrik; alat pertanian, dioperasikan
dengan tangan; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; garpu meja; gergaji [perkakas tangan]; gerinda tangan
(disk grinda); instrumen cukur listrik; kampak; keran [tangan alat]; keran tangan; kulir; mata obeng; obeng, non-listrik; pahat;
palu; pemotong pipa, tangan-dioperasikan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan
makan (garpu, pisau dan sendok); setrika [alat-alat tangan non-listrik]; silet; tanggam pipa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:40:46
540   EtiketDID2022086027

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

DAVID WIDJAJA GANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHANEL OUDH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; Bahan riasan; Bantal mata mengandung pengharum;

Bibit parfum; Bubuk sampo; Busa pembersih; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cologne bayi; Deodorant stick; 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
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mengencangkan kulit; Krim untuk pijat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah;
Losion untuk pijat; Lotion flek (kosmetik); 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 laundry; 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 kain untuk keperluan
binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan; Penyegar udara 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 dalam bentuk semprotan; 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; Sabun mandi, deodoran; 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 penyegar udara; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk keperluan pembersihan;
Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semprotan pelembab wajah; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu
deodoran; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Wewangian untuk penggunaan rumah
tangga; air linen beraroma; air parfum; air wangi; amber [parfum]; ambergris [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]; bahan parfum dan perasa/aroma; 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 bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk pacar; bubuk pasta gigi; bubuk pewangi anti
bau badan; bubuk sabun; bubuk wangi; 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; cologne setelah bercukur; 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 dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; deterjen; 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 penyegar kulit; 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;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lipstik;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan
semprotan untuk rambut; 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
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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 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 sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan
produk beraroma; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial
untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial 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 wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; 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 dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; 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; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab wajah
kosmetik; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; 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; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengelupas sel kulit (peel)
wajah; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang pernis; pengkilap bibir;
pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; pensil alis; pensil blush on; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil untuk bibir;
penyegar kulit; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perasa makanan [minyak esensial]; perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; 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 bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; 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; sabun wangi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet 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 douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; 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
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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 tanpa obat
dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, 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 dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan linen
beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma;
semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; 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; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar
wewangian; 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 dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan deodoran 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 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===
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komersial lisensi musik pihak lain; Agen penjualan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa
nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; DEPARTMENT STORE; Distribusi materi perikanan dan
informasi bisnis; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan penyedia informasi
secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; MINI MARKET;
PASAR SWALAYAN; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk
mempromosikan barang dan jasa; administrasi franchise (waralaba); administrasi pusat data dalam bidang data besar (big
data); administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; agen atau agen penjualan pesanan melalui
surat; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang
atau jasa; analisa informasi bisnis; audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi
panggilan untuk tender; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; beriklan di majalah, brosur,
dan koran; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; fungsi kantor; grosir dan eceran film, rekaman suara,
karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan
dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; informasi bisnis; informasi dan konsultasi
manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; jasa administrasi dan
manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis
pasar; jasa analisis periklanan; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan
industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa distributor bahan bangunan dari
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metal; jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan
dan minuman; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online;
jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan/atau jasa; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar
ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan
agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa
untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan
informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market
online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi
naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan pemrosesan
data online; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan
waralaba dan ritel; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; mengatur dan melakukan acara periklanan;
mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online;
menyusun data dalam database komputer; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan;
pengelolaan akun penjualan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks
informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penyediaan pasar online; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang
dan jasa; perdagangan online; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan
media iklan lainnya; persewaan kios penjualan; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:45:21
540   EtiketDID2022086029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5 Wood Hollow Road, Parsippany, New Jersey 07054
TRU Kids Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETS R US
Merek Kata

566 Arti Bahasa : PETS R US = Merupakan suatu penamaan / Constitutes a naming
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 28, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk

persiapan dokter hewan===
===Mainan===
===Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; makanan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:48:03
540   EtiketJID2022086030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Janur Hijau I AA-6/14 RT/RW. 009/012, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten

MARIA NATALIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tjemilan Nusantara
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 : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia
Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa
penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan
minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan
minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
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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; Kantin; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai
burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai
ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman,
makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang
bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur;
Layanan kafe; 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 dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan
makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat
Penyediaan Kudapan); Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman;
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; 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 khusus pempek; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang
menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); bar dan layanan katering; bar
kopi; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi
restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan
amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; 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 penyediaan kedai
buah; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman
dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat makan yang
menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-
tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-
restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering 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 bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar
dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail,
dan wine bar; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe;
layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar;
layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe 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 bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai
minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makan malam dan
restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
makanan dibawa pulang; layanan 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 salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan
sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan wine bar; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman;
melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan
untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi tentang layanan bar;
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
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untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan layanan bar; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil;
menyediakan layanan 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 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
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 resor kesehatan yang berspesialisasi
dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan
dan minuman; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel
dan restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan
minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi
tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi
yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat
saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan reservasi untuk hotel dan
restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang
restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan peralatan bar; 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; 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);
tempat pizza; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:48:30
540   EtiketDID2022086031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Saluyu Indah IV No.21 Kel.Derwati Kec.Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat,
40292

HARI BUDIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAPUCHE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mapuche merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket,

selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Jaket anak-anak; Kaos
anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; 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; Sweater; atasan untuk anak-anak; baju untuk anak-anak;
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celana untuk anak-anak; kaos; kaos oblong; kaos polo; 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; piyama
untuk anak-anak; sandal untuk anak-anak; sepatu untuk anak-anak; setelan kaos bertudung (hoodies); topi untuk bayi, bayi,
balita, dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:49:05
540   EtiketDID2022086032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Pondok Indah Timur II/32 NX 04, Surabaya
SUMARTA SUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KSRAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai; Bel pintu listrik; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk

pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Saklar Kecil Pengganti; Stop kontak
listrik; adaptor listrik; akumulator listrik; alat untuk mengendalikan listrik statis; amplifier; antena; antena untuk peralatan
komunikasi nirkabel; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur
atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; armatures [listrik]; ballast untuk peralatan penerangan listrik; baterai
listrik; baterai penyimpanan listrik; bel alarm, listrik; bel, listrik; blok distribusi tenaga listrik; catu daya listrik; colokan dan soket
listrik; colokan listrik; gulungan, listrik; jalur listrik; kabel listrik; kolektor, listrik; komponen listrik dan elektronik; konduktor, listrik;
koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konsol distribusi [listrik]; kontak, listrik; konverter daya listrik; konverter, listrik;
kopling, listrik; kotak cabang [listrik]; kotak distribusi [listrik]; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; meter arus listrik;
meter listrik; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya); outlet listrik; pagar listrik; panel kontrol
[listrik]; papan distribusi [listrik]; papan sirkuit listrik; penganalisa daya listrik; penganalisa jaringan listrik; pengisi daya baterai;
pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya tanpa kabel; penguji
daya listrik; penguji keamanan listrik; penguji sirkuit listrik; penutup untuk outlet listrik; peralatan dan perangkat untuk
menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating),
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan
pengujian listrik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat kontrol arus listrik; reaktor listrik; resistor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; sakelar lampu listrik; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar sel [listrik]; sakelar sensitif
gerak elektronik; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar listrik; saluran [listrik]; saluran listrik;
sekering listrik; soket listrik; timbangan listrik; transformator [listrik]; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi;
transformator tegangan listrik; unit distribusi tenaga listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:49:38
540   EtiketJID2022086033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ice Business Park BSD Blok G, No. 8 / Jl. BSD Grand Boulevard, Kel. Pagedangan,
Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15339

PT. METADATA SOLUSI TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METATEK & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Jasa perdagangan ekspor-impor; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan layanan

promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
administrasi franchise (waralaba); layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan
waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi;
perdagangan barang; perdagangan online; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:50:19
540   EtiketDID2022086034

730 Nama Pemohon : PT. Trilliun Investama Indonesia
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Alamat Pemohon : Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nunu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;

benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri  [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:55:09
540   EtiketJID2022086035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing

keuangan elektronik; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan
komputer, dan teknologi telekomunikasi; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik portabel, pemutar
media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk
mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan,
menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya
audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; jasa informasi, konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet;
layanan telekomunikasi jaringan digital; menyediakan akses dalam bentuk menyediakan jasa konektivitas telekomunikasi ke
perangkat elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual, audiovisual dan karya multimedia di antara perangkat
bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan
set top box; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan
akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet
seluler; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan
fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan pengguna komputer lain; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan
instan; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang
kepentingan umum; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan
global lainnya; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman gambar dan foto secara elektronik melalui jaringan
komputer global; pengiriman pesan secara digital; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk
perdagangan elektronik; penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan koneksi
telekomunikasi melalui terminal komputer; penyiaran multimedia melalui Internet; surat elektronik dan layanan pesan;
transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 17:56:45
540   EtiketDID2022086036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kertoarjo 7/61, Surabaya
AGUS IKWANTO WIBISONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUMYUYAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bahasa Mandarin dibaca Sumyuyan (Penamaan)
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah

pir; Sari sarang burung; sarang burung yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:02:52
540   EtiketJID2022086037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BNR Cluster Tirta Nirwana  No.29 RT.06/RW.12 Kelurahan Mulyaharja Bogor
Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, 16135

Prasetyono Hendriarto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pras inc. Devoted to You
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Inc. adalah 'incorporated'. Arti Devoted to You artinya 'Mengabdi Kepada Anda'
591 Uraian Warna : Burgundy, Yellow Gold, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultan Pajak; jasa konsultasi manajemen; manajemen Sumber Daya Manusia===

===konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:04:05
540   EtiketDID2022086038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tinu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;

benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri  [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
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terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:06:13
540   EtiketJID2022086039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Pasadena Blok A No. 2 RT/RW. 005/010, Kel. Hegarmukti, Kec. Cikarang
Pusat
, Kota Bekasi, Jawa Barat

ADYTHIA PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROKÈVELA & CO.
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 : ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan

manajemen usaha; Administrasi bisnis, fungsi kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi
komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen penjualan; Asistensi bagi
konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer global; Bantuan bisnis yang terkait
dengan waralaba; Distributor; Grosir layanan pemesanan; Iklan; Iklan melalui media elektronik; Iklan online melalui jaringan
komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer; Informasi niaga; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa
penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir
barang; Jasa ekspor impor; Jasa grosir; Jasa grosir online; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jual beli melalui
internet / online; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi
manajemen bisnis; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemasaran internet; 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 secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa
pemesanan secara online melalui komputer; Jasa penjualan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual
dan pembeli secara sambung-langsung  (online); Jasa peragaan produk; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan
pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan
ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan barang secara
sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara
tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui
internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa
dibagikan atau viral; Jasa periklanan online; Jasa promosi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel atau grosiran; Jasa toko; Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa yang
menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa pameran dan pameran
dagang; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan grosir; Layanan iklan, pemasaran
dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang
lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial
dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan
digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan
promosi; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring;
Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan
penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel department store; Layanan
ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Usaha; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen organisasi dan
administrasi bisnis; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil
dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Mempersiapkan layanan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur
pameran untuk tujuan bisnis; Mengorganisir mempromosikan mengatur dan menyelenggarakan acara khusus pameran dan
pameran dagang untuk tujuan komersial promosi atau periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan
acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Order melalui online; Organisasi bisnis kantor; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; PENYALURAN CONTOH-CONTOH
BARANG; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan
periklanan; Pengecer barang-barang; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengiklanan di surat kabar; Pengoperasian bisnis
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pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web;
Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan grosir barang-barang; Penyediaan
informasi komersil; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-
line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial);
Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang
dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan
ekonomi atau iklan; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi
publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan- pemasaran dan layanan promosi melalui platform jejaring sosial;
Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Proses administratif pesanan
belanjaan; Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Ritel online; Ritel seluruh barang;
TOKO SERBA ADA; Toko barang-barang grosir; Toko serba ada; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; manajemen bisnis;
menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi franchise
(waralaba); administrasi komersial 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 program insentif promosi penjualan; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan
dengan distribusi dan pemasaran penjualan; agen impor-ekspor; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; analisa
informasi bisnis; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi;
bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; belanja online;
database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; demonstrasi barang; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas;
distribusi bahan periklanan; fungsi kantor; iklan dan promosi perusahaan; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan
online pada jaringan komputer; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan,
promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi pemasaran; informasi
penjualan produk; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi kantor; jasa agen ekspor;
jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pembelian; jasa agen periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa analisa
penjualan; jasa bisnis dan periklanan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa iklan dan
promosi; jasa informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi;
jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen penjualan di internet; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk
media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan secara online; jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan
dan manajemen; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan, promosi dan / atau
animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa retail secara online untuk produk
konsumen; jasa ritel; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia
melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-
jasa impor dan ekspor; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa
perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa
periklanan dan pemasaran online; 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 strategi perniagaan; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis;
keypunching [fungsi kantor]; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di
luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha;
Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti konsumen yang
menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa
periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam komputer untuk pihak
lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs
web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan
pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk
orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan administrasi bisnis untuk memproses penjualan
yang dilakukan di internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan
administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administratif; layanan
agen ekspor-impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan analitik bisnis; 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 branding perusahaan; layanan evaluasi bisnis; layanan iklan dan
informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang
disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan manajemen pameran dagang; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana
komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran online; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan
pemesanan online; layanan pemrosesan data online; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji [fungsi
kantor]; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan
periklanan online; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online; layanan telemarketing; layanan toko grosir online yang
menampilkan benang; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel

Halaman 169 dari 840



online terkomputerisasi; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan-layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; management kantor;
manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen bisnis; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen
bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen stok terkomputerisasi; manajemen usaha,
yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan pameran dagang;
melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi
bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi
pemasaran melalui situs web; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan saran dan informasi
bisnis dan komersial; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif
secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui
iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa
orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan dan melakukan pameran dagang; 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 dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
pameran dagang; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur pameran bisnis;
mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur transaksi perdagangan online;
mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan
melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan bantuan pemasaran terkait
dengan waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan
fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan
penjual dengan pembeli; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan layanan
konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk
bisnis industri dan komersial; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual
dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran teknis;
menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; optimasi situs web; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi pameran
dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pameran dagang; pemasaran; pemasaran
langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran
promosi; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan pesanan administratif; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; 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); pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengiklanan
penjualan melalui pos; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan telepon seluler
baik secara online maupun secara langsung; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyebaran bahan
periklanan; penyebaran materi iklan secara online; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan
fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan fungsi kegiatan
perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan
dengan e-commerce; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan
dan peringkat penjualan; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; 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 online; penyediaan
pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan
ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang
untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; perdagangan online; perencanaan dan
desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan;
perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; periklanan;
periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran, riset pasar; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh
(influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); produksi program teleshopping; promosi barang-barang
dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi online jaringan
komputer dan situs web; promosi penjualan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian
yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; pusat perbelanjaan; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon,
kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba;
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sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; sponsor promosi pameran dagang; strategi pemasaran interaktif; toko;
toko eceran; toko grosir; toko online; toko-toko; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan
melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:06:18
540   EtiketDID2022086040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pusat Niaga Terpadu Blok II 8E-8F, Jalan Daan Mogot KM 19,6, Tangerang-Banten
PT. HIS FOOD INDUSTRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KWETIAW JMPOLLL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, emas, oranye, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kwetiau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:13:48
540   EtiketJID2022086041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. Peluru Blok Q No. 410 RT 009 RW 003 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan,
12830, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12830

Charles Bonar MT Sirait

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSANTARA ONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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, 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 informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan,
kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan
dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard,
hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman
bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan
taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara
mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah
raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air;
hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa
hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi;
layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan
hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; menyediakan
dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan
layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi;
organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk
tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur,
pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan
langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
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dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman
hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa 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; Menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif realitas virtual augmented reality realitas campuran elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk
tujuan budaya atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian
(day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-
simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya
[pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan
dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan
penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; penyelenggaraan
konferensi; penyelenggaraan kongres===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:19:21
540   EtiketJID2022086042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ice Business Park BSD Blok G, No. 8 / Jl. BSD Grand Boulevard, Kel. Pagedangan,
Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15339

PT. METADATA SOLUSI TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METATEK & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang perangkat lunak komputer, telekomunikasi, jaringan, komunikasi,

dan keamanan jaringan; instalasi, pemeliharaan, konsultasi, servis, perbaikan, dan dukungan teknis sehubungan dengan
energi dan pembangkit listrik, penerangan, pendingin udara, ventilasi, pemanasan, alarm, keamanan, pengawasan, dan
peralatan, perangkat, pengontrol dan sistem otomasi rumah; jasa-jasa dukungan teknis, yaitu, advis teknis yang terkait dengan
pemasangan sistem dan suku cadang keamanan rumah dan otomasi.; pemasangan sistem keamanan; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan alarm kebakaran dan keamanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:20:14
540   EtiketDID2022086043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Tenggilis Mejoyo Blok F-5, Surabaya
A.CHRISTOPHER TJONDROKUSUMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CORTIGER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian
dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas,
mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju
kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal,
sandal bakiak khas Jepang dan sandal; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat,
T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan,
gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun,
sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
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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 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:26:06
540   EtiketDID2022086044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn.Prambatan Rt/Rw.001/002, Padangan, Kediri
BENY SETYAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARWAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:32:23
540   EtiketJID2022086045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNSUN OFFICIAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, biru, ungu, kuning, oranye, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel

online; Toko Aquarium; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; layanan eceran atau
grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 13:52:47
540   EtiketDID2022086160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani Jalur II Gang Jayawijaya RT. 006, RW. 000, Kel/Desa Parit Padang
Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung , Kabupaten Bangka,
Kep. Bangka Belitung, 33215

PERMATA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Permata Slimming
Merek Kata

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

aerosol yang mengandung obat; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim,
nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran
hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran,
penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Air bervitamin dan minuman
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bervitamin untuk penggunaan medis; Anggur obat; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan makanan tambahan
yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung
obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen
nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk
bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang
hitam  untuk obat tradisional; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Campuran bahan
simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Cordyceps untuk
tujuan pengobatan; Formula obat herbal; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Gula-gula yang
diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman
pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas minyak mengandung obat untuk
tujuan medis; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan
HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Madu untuk obat; Makanan
batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan
dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan zat diet tanpa resep yang
disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan
akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan
medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk
penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk
anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus;
Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit;
Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman ber-
PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah
- rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing;
Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan;
Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman
mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing;
Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan
yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi
dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman
suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat
bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan
pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung
obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang
mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk
mengobati jerawat; Minyak Obat untuk Wasir; Minyak Rematik (Obat); Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak pala
(untuk tujuan pengobatan); Minyak-minyak yang mengandung obat; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT
PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti
radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu
melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan
termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat
hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat
pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit
coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat
tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis;
Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang
berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pencuci tangan
mengandung obat; Persiapan makanan biologis; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk
farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk
perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat,
yaitu pasta gigi obat; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI
BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ramuan obat tradisional Cina; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sampo rambut
mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi atau obat
untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-
1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kimia untuk mengobati noda gandum; Sediaan obat
batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang
mengandung obat anti serangga; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan
alkohol untuk medis; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit saraf dan penyakit neurodegeneratif; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan tuberkulosis;
Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir;
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Semprotan mulut mengandung obat; Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat yang berhubungan
dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Sirup yang mengandung obat-
obatan dengan rasa madu; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau
sachet; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami;
Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen
makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan;
Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk
penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen
makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari
asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul
minyak ikan; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen-suplemen serat makanan diet; TONIK OBAT KUAT; Tanaman obat
cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu;
aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin
dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; aditif non-obat untuk
makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; air laut untuk mandi obat; akar obat; alkohol obat; anthelmintik (obat cacing);
anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; bahan farmasi aktif untuk
obat Barat; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan obat
untuk penggunaan manusia; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang
siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem
yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis
bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; bedak bayi mengandung obat;
bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen
yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biofarmasi untuk pengobatan kanker; bubuk obat kaki; bubuk pengganti
makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; busa (foam) yang mengandung obat; cairan obat untuk
rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; camilan pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan
untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis;
campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman
suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen
makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; douche obat; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal
obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan
pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; 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; garam mandi obat; gel perawatan mulut obat;
gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk
keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer];
homeopati [obat-obatan alternatif]; infus herbal obat; infus obat; jamur obat; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati;
kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang
mengandung sediaan pembersih obat; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul
untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-
obatan; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kompres obat;
kosmetik yang mengandung obat; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim bibir obat; krim kaki 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 ruam popok obat; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin pijat
obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat
untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; lumpur
obat; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami
untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman
bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai
rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
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hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; mengobati;
minuman bervitamin; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan
medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang
diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan
untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan
medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk
keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet
untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat;
minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan
untuk keperluan medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman
untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya
nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk
tujuan medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat
obat; multi-purpose analgesik balm obat; obat alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam
bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat
bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat
dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur
anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan
peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan
baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat
otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu
makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat
penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic); obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda
alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat
selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot
untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk
mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes
pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki;
obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan
berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati;
obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk
penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi
anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan
dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis;
obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan
usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan
untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan
pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk
pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-
obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-
obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; pakan ternak yang diberi obat; pasta
gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab tubuh obat; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka;
pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pencucian vagina yang mengandung obat;
pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula untuk keperluan
pengobatan atau terapi; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti
makanan disesuaikan untuk keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti
makanan gizi; penyeka obat; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; permen karet obat; permen obat; permen
yang mengandung obat; permen, obat; persediaan pengobatan gejala menstruasi; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil
untuk pengobatan tinitus; plester-plester yang mengandung obat; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; produk dan
suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; racun lebah untuk tujuan
terapeutik atau pengobatan; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ramuan obat;
rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat
untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun
wajah obat; salep mentolated obat multi-tujuan; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep ruam popok obat;
salep untuk mengobati ruam popok; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo kering obat;
sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sediaan baskom obat; sediaan biologis untuk
pengobatan kanker; 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 obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
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pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi;
sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk
pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk mengobati alergi;
sediaan farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk
mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi
untuk mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati
hipoglikemia; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik;
sediaan farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi
untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk
mengobati sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan farmasi
untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; 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 makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi, obat; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan niacinamide untuk
pengobatan jerawat; sediaan nutrisi tambahan makanan; sediaan obat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat penahan darah;
sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi; sediaan obat untuk mengobati halitosis;
sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil
dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet; sediaan obat untuk mulut harus diambil
dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pencukuran obat; sediaan pengobatan asma; sediaan
pengobatan demam melepuh; sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan
hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan
pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan
mual; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan
kulit obat; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing;
sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak;
sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan
gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk
mengobati wasir; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan
pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan
untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular;
sediaan-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 makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); semprotan dan stik
aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan
tubuh eksternal; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang
mengandung obat; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; serum untuk wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; shampoo ketombe obat; sirup obat batuk; spons obat untuk luka; strip tes yaitu
mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan];
suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk
bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan
menyusui; suplemen makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein;
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suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen
makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat
badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan
diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal
dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan
terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan
mineral; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat
untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen
makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi atau
makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen nutrisi yang digunakan
untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen vitamin dalam
bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; supplemen makanan untuk keperluan medis;
susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah
ditentukan sebelumnya; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; tanaman obat dalam bentuk kering atau
diawetkan; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik
untuk penggunaan obat; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan);
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin
dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 13:56:04
540   EtiketDID2022086161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RKT Asri Timur 9/2 RK. 4-D/11 RT. 003, RW. 009, Kel/Desa Rungkut Kidul Kec.
Rungkut Kota Surabaya Prov. Jawa Timur   , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293

DIAN AHMAD MUZAMIL HAQ

Halaman 178 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: momiom
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Momi dari bahasa hawai; momi = mutiara . mom = mama, artinya mutiara mama
591 Uraian Warna : Hijau
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; Ramuan
herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen herbal organik 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

29/10/2022 13:57:26
540   EtiketDID2022086162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Cemara No. 78 RT. 003, RW. 002, Kel/Desa Rembang Kec. Sananwetan Kota
Blitar Prov. Jawa Timur  , Kota Blitar, Jawa Timur, 66137

WHINA MEGAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALMAXSLIM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ALMAX merupakan singkatan dari ALhasil MAXimal SLIM (kurus)
591 Uraian Warna : Hitam; Hijau
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; Ramuan
herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen herbal organik 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
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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

29/10/2022 14:03:48
540   EtiketD192022086163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MAPURUJAYA RT 002 RW 000 , Kabupaten Mimika, Papua
KASIANUS MAOPEYAUTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KASIANUS PAWEYARI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===tepung beras; tepung kentang *; tepung sagu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 14:23:25
540   EtiketDID2022086164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pasar Mini Baru. Jl. Manuhua Raya No. B 10R Kel. Halim Perdana Kusuma Kec.
Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. Srikandi Sukses Selalu Untung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMAWORKS it works on you + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 14:31:10
540   EtiketDID2022086166
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOND. TAMAN ANGGREK TWR. 5-14 E, TANJUNG DUREN SELATAN, GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEWI JUENNIE RADIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANGANLAGI DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, MERAH MUDA, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; Kue; Kue kering (pastri); Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;

makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Mie; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang,
polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum
dipanggang; kue kering; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran;
makanan siap saji berbahan dasar mie; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi dengan
campuran susu; minuman teh; nasi kotak; perasa kopi; sambal; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 14:33:51
540   EtiketDID2022086167

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Delima 4 No. 3A, RT/RW 004/003, Kel/Desa Jajar, Kec. Laweyan, Kota
Surakarta, Prov. Jawa Tengah , Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57144

Fitri Kurniasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Syairaluna + Logo
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim leher; Krim mata; Krim pelembab;
Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk mandi; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim wajah; Lotion flek (kosmetik); Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Sabun cream; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum bibir; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; colognes,
parfum dan kosmetik; eau de parfum; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim creambath; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim foundation;
krim kecantikan; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata;
krim matahari; krim pelembab; krim pembersih; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengkondisi; krim pra-cukur; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim
untuk spa; krim wajah; krim wangi; krim yang hilang; minyak parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pemerah susu krim; sabun krim; sabun krim tubuh; scrub krim tubuh; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 14:38:16
540   EtiketDID2022086168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok K/No. 18G, Bambankerep,
Ngaliyan, Kota Semarang, 50181, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50181

PT. CENTURY TECHNOLOGY INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bearoma
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; 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 pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Alat penyangrai kopi; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada
kaca kendaraan; Bagian untuk peralatan pendingin udara; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Evaporator untuk
pendingin udara; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin;
Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri; 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 untuk memanggang kopi;
Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk pendinginan kopi; Jenis instalasi industri
untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; 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; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan
memanggang makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat
pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors
[ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin;
instalasi pemanas; instalasi pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor
induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari
pendingin; mesin dan peralatan es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven
microwave; oven pemanggang roti listrik; oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan;
pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu,
listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun
udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots
listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Kipas listrik yang bisa diangkut;
Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin
domestik (elektrik); Kulkas freezer; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada
permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lemari pajangan berpendingin; Lemari pendingin dan pemanas listrik;
Matras-matras pemanas elektrik; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik
untuk penggunaan komersial; Mesin kopi espresso; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin;
Modul pembuangan panas untuk keperluan industri [alat pendingin]; Modul penghilang panas untuk lampu kendaraan [alat
pendingin]; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk mobil;
Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemanggang kopi, listrik; Pendingin susu; Pendingin udara untuk
keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pendingin, listrik; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan instalasi untuk keperluan
penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi;
Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan
pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan non-elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi
listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat minuman kopi listrik; Peralatan pendingin udara bergerak; Peralatan
pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab;
Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan
air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan
sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik untuk mengisi kopi; Perkolator alat pembuat kopi (listrik); Pipa cabang
menjadi bagian dari pendingin udara; Pot kopi elektrik; Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk
penyimpanan bahan makanan; Saringan kopi (listrik); Saringan untuk kompresor pendingin hawa (AC).; Selang lentur untuk
pendingin udara; Teko kopi listrik; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Turki lemari mandi, portabel; Unit pendingin udara perumahan; air pendingin; akumulator
untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; 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 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 pembuat teh
dan kopi listrik; alat pemurni air portabel; alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan
kipas; alat pendingin untuk baterai kendaraan; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada
radiator pemanas sentral; alat-alat pendingin udara listrik; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi untuk
penggunaan komersial memasak; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat minuman-pendingin; aparat
pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan;
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aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; 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 pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparatus
pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas ruangan untuk keperluan industri; aparatus
pemanas uap untuk keperluan industri; 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 untuk merendam kaki portabel; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk
keperluan medis; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; bir kopi, listrik; boiler pemanas sentral;
boiler pemanasan; boiler untuk instalasi pemanas; cekungan Keramas portabel; ceret kopi elektrik; cerobong asap untuk boiler
pemanasan; cincin memasak; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; elemen pemanas; evaporator untuk
peralatan pendingin udara; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; fondues
[aparat memasak], listrik; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk
keperluan rumah tangga; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik;
heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan dalam alat pendingin; hibachis [aparat pemanas
Jepang]; humidifier untuk radiator pemanas sentral; industri oven memasak; instalasi dan mesin pendingin; instalasi memasak;
instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi
pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; 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 tujuan memasak; instalasi pengendalian
lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi sanitasi portabel; 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; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; 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; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari
instalasi pendingin udara]; kipas listrik portabel; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolektor panas matahari
[pemanasan]; kompor [aparat pemanas]; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah;
kompor memasak; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor memasak listrik untuk penggunaan rumah
tangga; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor untuk memasak, elektrik; kontainer
berpendingin; kotak keren portabel, listrik; kotak pendingin, listrik; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas listrik
untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; lemari display pendingin; lemari es pendingin untuk keperluan industri; lemari es pendingin untuk
keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk
tujuan penyimpanan medis; lemari pendingin; lentera kertas portable; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah
tangga; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi portabel; menara pendingin air; menembakkan gas pemanasan
instalasi; merokok generator untuk memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; mesin kopi; mesin kopi
elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin pendingin; mesin
pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
pembangkit listrik; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; mesin penghembus listrik
untuk keperluan pendingin udara; minuman pendinginan dan es meracik mesin; motor blower untuk pendingin udara untuk
kendaraan; non-portabel es dada untuk keperluan rumah tangga; oven memasak; oven memasak komersial; oven memasak
listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; oven
microwave [aparat memasak]; oven, termasuk portabel; panci memasak tekanan elekrik; panci pemanas; panci pemanasan
non-listrik untuk tidur; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel pemanas inframerah; 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; pemanggang [alat memasak]; pembakar gas portabel; pembuat es
krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik;
pembuat kopi, listrik; 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, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda,
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sepeda motor, dan moped.; penggorengan memasak listrik; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi;
peralatan dan mesin pendingin; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; 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 pemanas lem;
peralatan pemanas tenaga surya; peralatan pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan penghasil uap dan
memasak; peranti dan instalasi pendingin; percolators kopi, listrik; peredam [pemanasan]; pipa boiler [tabung] untuk instalasi
pemanas; pipa untuk boiler pemanasan; piring pemanas; pistol pemanas; pot memasak listrik; produk lampu portabel luar
ruangan, yaitu lampu depan; radiator [pemanasan]; radiator pemanas sentral; 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; roaster kopi; roaster kopi, listrik; ruang listrik aparat pendinginan; saringan air
pendingin.; saringan udara untuk alat pendingin udara; sauna pemanas; sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; semi-
otomatis mesin kopi listrik; separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan;
sepenuhnya otomatis mesin kopi listrik; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; sub modul pendingin untuk
mesin pendingin atau sel bahan bakar; susu instalasi pendingin; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; teko kopi
listrik yang menggabungkan perkolator; tungku pemanasan; unit pendingin air; unit pendingin untuk mendinginkan kursi
penumpang kendaraan bagian belakang; wadah pendingin dan wadah pembeku;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 14:44:03
540   EtiketJID2022086169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOND. TAMAN ANGGREK TWR. 5-14 E, TANJUNG DUREN SELATAN, GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DEWI JUENNIE RADIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANGANLAGI DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 14:58:14
540   EtiketJID2022086170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. jangli krajan 215 RT 002 RW 003, Kota Semarang, Jawa Tengah
ayuningtyas utami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Immoderma
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang

sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Toko yang menjual kosmetik;
promosi penjualan; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 15:46:41
540   EtiketDID2022086171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. pademangan 4 GG 23 no 41/48, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14410

Jong Karlo Antonio
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sokany
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain;

Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Akuntansi;
Counter untuk penjualan es krim; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distributor peralatan dan
perlengkapan bayi; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko
ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa akunting; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa
mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengurusan dan
perijinan stnk; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan
online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa
penjualan perabotan; 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 perdagangan untuk mempengaruhi
masyarakat untuk membeli barang; 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 stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko;
Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran
sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik,
tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan
pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang
menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line
dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online;
Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah
direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online
yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film,
musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang
menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan
kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang
yang berkaitan dengannya; Konsultan Pajak; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan agen
penjualan untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen
penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk
memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; 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 sapu
untuk membersihkan; 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 sikat
untuk membersihkan; 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 turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualanyang
menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang
menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan konsultasi  untuk
manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan nasehat untuk
informasi bisnis dan akuntansi; Layanan pemrosesan kantor; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-
logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak
multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
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pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan botol terisolasi; 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 dapur dari kertas; 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 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
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 panci untuk
memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; 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 sapu untuk membersihkan; 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 untuk membersihkan; 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
turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel 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 yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang 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 aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; 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 terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; 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
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, sediaan perlengkapan
mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; 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 panci untuk memasak;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik; 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
penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik;
Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; 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 untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; 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 turner untuk penggunaan di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Penelitain Perniagaan; Pengelolaan laporan proyek bisnis;
Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; TOKO
SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio
visual; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko
eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko handphone dan
asesoris; Toko jam tangan; Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko mainan anak-anak; Toko makanan online; Toko
minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online yang menjual peralatan dan
perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perlengkapan bayi; Toko serba ada; Toko
tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es
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dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi usaha; agen impor-ekspor; analisis tren bisnis; bantuan administrasi
dalam menanggapi panggilan untuk tender; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan
transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; grosir dan
eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; iklan dan promosi perusahaan; iklan
komersial perusahaan; informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi usaha untuk tinjauan umum
perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; jasa administrasi yang berkaitan dengan
investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang
berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa bantuan
manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk untuk teh
dan kopi; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa informasi ekonomi untuk keperluan 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 organisasi dan manajemen
program promosi insentif dan penjualan; jasa penagihan; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin
untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penjualan
makanan dan minuman; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi
untuk sediaan farmasi; jasa penyediaan data bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; 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 ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; 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 sehubungan dengan hadiah; jasa toko serba ada retail; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk
orang lain; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-
parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi
program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha;
jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam
komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain);
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran
bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan;
promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain;
kompilasi laporan medis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data;
konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi usaha di bidang
sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; 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 secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; 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
pemasaran untuk orang lain; layanan penagihan; 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 ritel disediakan oleh toko-
toko suvenir online; layanan ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel
untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan tampilan merchandising
bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir
online; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan
perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; 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
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jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan
kacamata; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online
dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan
toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan
toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak
jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah,
serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang
tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan
waralaba dan ritel; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke
internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung;
mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni,
dan ruang budaya dan sosial lainnya; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain
musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi
program loyalitas dan skema insentif; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran
kata-kata melalui mulut; pembaharuan dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
database melalui komputer; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi
konsumen; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang
dan jasa untuk bisnis orang lain); pengecer toko serba ada; pengkajian pemasaran; pengkoordinasian strategi pemasaran
pihak ketiga; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengumpulan data dan analisis statistikal; penjualan eceran
dan layanan grosir untuk artikel pribadi; 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 periklanan; penyebaran
bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran materi pemasaran; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam
pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel;
penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk
promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga dan
penjual produk; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan ruang iklan
melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyewaan bahan publisitas; perantara kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang melalui Internet; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
periklanan situs bisnis; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; promosi atas undian
berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk
orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; publikasi naskah
publisitas/iklan; sponsor promosi balapan sepeda; toko; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko online;
toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; 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 roti; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko yang menjual perhiasan; toko-toko===
===Alat bantu latihan golf; Alat dan peralatan permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat
pemukul softball; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga);
Aparat dan peralatan latihan dan kebugaran; Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bank mainan; Bantalan lengan
pelindung untuk digunakan pada bidang atletik; Bantalan lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan
atletik; Bola mainan; Kartu perdagangan (permainan kartu); Mainan; Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Permainan; Stoking
Natal; alat permainan; bakeware mainan; balon; barang-barang senam dan olahraga; berenang mengapung untuk
penggunaan rekreasi; bola karet; bola untuk olahraga; boneka bobblehead; boneka mainan berkarakter; cendera mata mainan
dari kertas; cindera mata berupa mainan kecil; drone [mainan]; game dart; game sasaran; gasing (mainan); jalur sepatu roda;
kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kelereng untuk game; kendaraan mainan; kit model skala [mainan];
layang-layang; mainan air; mainan dempul; mainan fidget spinner; mainan gambar; mainan hewan peliharaan yang terbuat
dari tali; mainan peluit; mainan skuter; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mesin game pinball (mainan); mesin
permainan hiburan; mesin slot [mesin game]; papan luncur; party popper [pesta hal baru]; patung-patung mainan plastik;
permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan memori; permainan papan; permainan peran; permainan untuk
pesta; piring terbang (mainan); playsets untuk tokoh aksi; puzzle; salju Globes; sepatu roda; set helipad; set konstruksi
mainan; tali untuk permainan lompat; tiket lotre; tokoh aksi; tokoh mainan; topeng kostum; topi pesta kertas; wahana taman
hiburan; yo-yo; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; Bantalan tulang kering untuk penggunaan atletik; Blok start untuk
olahraga; Bola air; Bola salju mainan; Bola untuk berlatih golf; Boneka mainan; Dekorasi pohon Natal, kecuali permen dan
lampu Natal listrik; Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-
gula; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Karpet untuk bermain golf; Kartu awal untuk lotere; Kereta luncur salju (mainan);
Kerupuk Natal [kebaruan pesta]; Koper untuk memancing; Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang
diadaptasi untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kotak untuk umpan bentuk lalat [peralatan
memancing]; Kursi game interaktif untuk game video; Lemari papan permainan panah-panahan; Mainan; Mainan LED tongkat
cahaya; Mainan malam (clay for toys); Mainan yang dapat dinaiki; Meja permainan basket; Mesin game; Mesin latihan fisik;
Model die-cast; Obyek kamuflase untuk berburu; Pegangan untuk bat tenis meja; Pelindung kaki untuk penggunaan atletik;
Pelindung lengan untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung tulang kering untuk
penggunaan atletik; Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Peluit berburu; Pendukung atletik; Pengapung untuk
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memancing; Penjaga lengan untuk penggunaan atletik; Penjaga sikut untuk penggunaan atletik; Penutup tas golf; Peralatan
basket terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan game; Peralatan latihan fisik bukan untuk keperluan medis; Peralatan pelurusan
ayunan golf; Peralatan skating; Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk latihan fisik; Peralatan untuk senam dan
olahraga; Permainan; Permainan pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan, mainan dan alat-alatnya; 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); Sarung papan selancar; Sarung tangan
untuk tinju; Senar untuk memancing; Sepatu luncur; Sepatu roda; Sepatu roda mainan; Sirip untuk berenang; Tas disesuaikan
untuk membawa papan selancar; Tongkat untuk memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Tongkat untuk penggemar
dan untuk hiburan sebagai barang baru; Tudung tongkat pemukul golf; Tutupan bungkusan tongkat golf; [target]; aileron untuk
papan selancar angin; alat bantu peletak bola rugby;; alat beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat memanah;
alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat permainan anak-anak; alat permainan
lelucon praktis; alat untuk melakukan trik sulap; alat untuk melatih otot tangan (barang-barang olahraga); alat untuk
memperbaiki tanah berumput (aksesoris golf); alat untuk senam dada; alat untuk senam ritmik; alat-alat olahraga; alat-alat
olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; angkat beban untuk latihan fisik; aparatus garis zip untuk tujuan
rekreasi; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan; ayunan bayi; baju besi mainan; bakeware
mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon; bangunan mainan; bangunan model skala [mainan]; bantal meja
snooker; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan fokus untuk tinju; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika; bantalan
lengan untuk skateboard; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan olahraga; bantalan pelindung
[bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk skateboard;
bantalan pengaman untuk bola voli tegak; bantalan pengaman untuk tenis tegak; bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan
tangan untuk penggunaan olahraga; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barang-barang
olahraga untuk senam seluncur es; barbel; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan (cross
training); baseball batting tees; bata bangunan mainan; batangan cakram angkat beban; batu bata yoga; batu untuk bermain
game Go; beanbag untuk bermain otedama; bebek karet; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf;
berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring untuk golf; berlatih jaring untuk
kriket; bidang (pegangan) anti licin untuk raket; binatang mainan; binding untuk ski alpine; bisbol dan softball menggosok
lumpur; blinds berburu [artikel olahraga]; blok awal untuk olahraga track; blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang
mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; blok yoga; bob-giring; bobot (pemberat) pancing; bobot
pergelangan tangan untuk berolahraga; bola; bola kaki; bola karet; bola kebugaran; bola latihan menghilangkan stres; bola
lunak; bola pantai; bola permainan; bola petanque (petong); bola rugby; bola snooker; bola squash; bola tenis; bola tetherballs;
bola untuk soft tennis; boneka (puppets); boneka bayi; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka bobblehead; boneka
mainan; boneka tangan; boneka ventriloquists; boneka yang diisi; buah-buahan Mainan; bumper pelindung dari karet, busa
dan plastik untuk peralatan senam; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; burung mainan; busa mengapung untuk
berenang; cacing memancing buatan; cacing plastik untuk digunakan sebagai umpan memancing; chip game; chip poker; chip
roulette; chistera untuk latihan olahraga bola Basque pelota; cincin berenang; cincin renang; cincin untuk senam; confetti meja;
daggerboard untuk papan selancar angin; dayung dan raket tenis meja; dayung untuk ski selancar; deck snowboard; dekorasi
untuk pohon Natal; ekspander[berolahraga]; ekstender untuk latihan dada; film pelindung disesuaikan untuk game portabel
dengan layar kristal cair; film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk game portabel; fletching untuk panah memanah;
foil untuk pagar; foil, sayap foil, pengatur keseimbangan foil, rangka foil, pelat tambatahan foil,tiang layar foil; furnitur mainan;
furnitur untuk rumah boneka; game backgammon; game papan sugoroku; game portabel dengan layar kristal cair; game
sasaran; game shogi [catur Jepang]; game, mainan dan mainan; gamepad; gamepad untuk digunakan dengan gim elektronik;
gamepad untuk digunakan dengan konsol game; gamepad untuk video game; gantungan baju untuk hiasan pohon Natal;
gasing (mainan); gawang sepak bola; gelang slap (mainan); gelembung sabun [mainan]; girdle untuk sepak bola Amerika;
gitar mainan; gulungan untuk memancing; gym bayi; hadiah-hadiah kecil untuk pesta; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta
dansa (cindera mata pesta); halter; harmonika mainan; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip untuk
papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helm
mainan; indikator mogok untuk memancing di es; isyarat biliar; isyarat snooker; jaket renang; jalur sepatu roda; jam mainan;
jaring basket; jaring bulu tangkis; jaring ikan akuarium; jaring mainan kupu-kupu; jaring renang; jaring tenis; jaring untuk
lapangan olahraga; jembatan isyarat snooker; kalung papan selancar; kalung perahu layar; kapal mainan; kapal mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; kartu bingo; kartu tarot [kartu remi]; karung tinju; karung tinju untuk tinju; kaset pegangan untuk
raket; kasus untuk isyarat biliar; kasus untuk tokoh aksi; kendali jarak jauh untuk kendaraan model skala operasi; kendaraan
konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan mainan elektronik pintar; kendaraan
mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan model skala yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat;
kereta bayi mainan; kereta luncur [artikel olahraga]; kereta luncur salju untuk penggunaan rekreasi; kereta luncur untuk
digunakan dalam wahana hiburan menurun; kereta mainan model set; kereta model mainan; keypad game; kit model skala
[mainan]; kok badminton; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung udara; konfeti; konsol game; kontrol jarak
jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; kosmetik mainan imitasi; kotak
memancing ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan; kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak surat
mainan; kotak susun; kotak untuk umpan pancing; kru pit model skala; kuda goyang; kuda kayu (artikel olahraga); kuku
mainan; kursi reel; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan
pelindung untuk papan luncur salju; layar kamuflase [artikel olahraga]; loncatan untuk senam; lubang berlatih golf; mainan
balok bantal; mainan bayi; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola untuk meringankan stres;
mainan bunga; mainan dari logam; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan jaga keseimbangan; mainan karakter karet;
mainan karet; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat; mainan konstruksi; mainan kotak
musik; mainan kotak pasir; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk
binatang; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan
pasir; mainan patung lunak; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat model; mainan pintar; mainan pohon Natal;
mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas; mainan robot pintar; mainan sarung tangan
lempar tangkap; mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan tabung bentuk dan
warna; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan untuk bayi; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk infant (bayi);
mainan yang berbicara; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; makanan mainan; meja biliar;
meja foosball; meja mahjong otomatis; meja permainan; meja
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roulette; meja snooker; meja untuk tenis meja; memblokir boneka; mendorong mainan; meninju bola untuk tinju; meninju
mainan; mesin dan aparatus game; mesin dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi teralibrasi]; mesin game arcade;
mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang menerima taruhan; mesin game yang menghasilkan
atau menampilkan hasil taruhan; mesin latihan; mesin memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pinball yang dioperasikan
dengan koin; mesin pitching bisbol; mesin resistensi untuk berolahraga; mesin tangga untuk berolahraga; mesin video game
arcade; mesin video game yang berdiri sendiri; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-
permaian; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil mainan
mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model
skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model mainan; model-model plastik mainan; model-model untuk digunakan
pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang; mouse gaming; mouse gaming khusus
diadaptasi untuk bermain video game; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; otopet mainan; paddleboards stand-up;
pakaian untuk boneka beruang; palet (permainan); panah mainan; panah untuk memanah; pancing mainan; panggung untuk
tujuan rekreasi; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan layar; papan layar menggabungkan layar;
papan pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar angin; papan seluncur salju; papan ski; papan tubuh;
papan untuk basket; papan untuk bermain game Go; paralayang; patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
mainan plastik yang dijadikan model; patung-patung mainan plastik; pedang [senjata anggar]; pedang bambu untuk kendo;
pedang untuk pagar; pegangan panjang dinding (barang-barang olahraga); pegas untuk berolahraga; pelampung untuk
keperluan rekreasi, snorkeling,; pelat anti licin; pelindung dada untuk hoki lapangan; pelindung layar kaca tempered
disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung perut untuk taekwondo; pelindung pisau sepatu untuk melindungi saat
berolahraga seluncur es; pelindung tapak dasar untuk papan selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan
selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; peluncur target [artikel olahraga]; peluncur untuk merpati
tanah liat; pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pembuat mainan nois; pembuat suara baru untuk digunakan
sebagai lelucon dan lelucon; pemegang tee golf; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemukul bola untuk permainan;
pemungut bola tenis; penanda biliar; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali
permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; pengontrol dan joystick untuk gim video;
pengunci papan luncur salju, pelindung papan luncur salju, sabuk pengaman; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan
[artikel olahraga]; penjaga lengan untuk memanah; penutup pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus
diadaptasi untuk raket tenis; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup pelindung yang
dipasang khusus disesuaikan untuk tongkat golf; penutup pelindung yang dipasang untuk perangkat swing; penutup tunggal
untuk ski; perabot untuk rumah boneka; perada untuk dekorasi pohon Natal; perahu model skala; perahu motor model skala;
peralatan dan aparatus senam dan olah raga yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; peralatan dan artikel untuk olah raga
dan pelatihan fisik (selain untuk keperluan medis); peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training)
khususnya peralatan latihan beban dan latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima
televisi; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan masak mainan;
peralatan olahraga; peralatan permainan papan; peralatan selancar; peralatan snooker; peralatan squash; peralatan tenis;
peralatan tetherball; peralatan untuk game konsumen yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; peralatan untuk latihan perut; peralatan untuk senam; peralatan video game genggam; peralatan video game yang
berdiri bebas; perangkat model keterampilan mainan figur; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat permainan
catur; perisai mainan; perisai mencolok untuk penggunaan olahraga; permainan; permainan bangunan; permainan bingo;
permainan dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan di atas meja; permainan elektronik yang digenggam;
permainan gelang; permainan komputer genggam; permainan peran; permainan sepak bola meja dalam ruangan; pesawat
mainan; pesawat mainan sling; pesawat model skala; pesawat terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan
dari jarak jauh; piano mainan; pin, ketapel (peralatan olahraga); piring pitcher untuk softball; piring salju; piring terbang
(mainan); pistol mainan udara; pita [hal baru pesta]; pita senam ritmik; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin
panah untuk berburu; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk
menggelembungkan balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan; posting jaring tenis meja;
potongan catur; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel yang terbungkus; puncak berputar; putar untuk meninju tas; raket
bulutangkis; raket squash; raket tenis; raket tenis menekan; rangkaian tali pengaman untuk memanjat; robot mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; roda yoga; rol untuk sepeda latihan stasioner; rosin digunakan oleh atlet; rumah mainan; sabuk
latihan pemangkas pinggang; sabuk renang; safety padding untuk badminton uprights; salju Globes; sandaran kepala untuk
papan selancar angin; watch-lifter untuk papan selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk
papan selancar angin; tali untuk papan selancar; sarung pistol mainan; sarung raket; sarung tangan memanah; sarung tangan
olahraga; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan renang; sarung tangan
softball; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung kawat; sarung tangan untuk memancing berupa
sarung tangan pelindung yang diperkuat; segitiga bola biliar; segitiga bola snooker; sendok garpu mainan; sendok umpan
untuk memancing; senjata mainan; sepak bola; sepatu boneka; sepatu roda; sepeda latihan stasioner; sepeda mainan;
sepeda mainan elektrik; sepeda model skala menjadi mainan; set alat mainan; set ayunan; set bulu tangkis; set halter; set
konstruksi mainan; set teeball; sirip buatan untuk berenang; sirip untuk menyelam; ski roller; ski salju; ski selancar; slide
[mainan]; sling shot [artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan oleh pegas [artikel olahraga]; string untuk raket; string untuk
raket bulutangkis; string untuk raket squash; string untuk raket tenis; string untuk tongkat lacrosse; stringers memanah busur;
susun blok; tali (lompat tali, tarik tambang); tali digunakan untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali pengikat untuk
bodyboard; tali penyangga untuk latihan beban; tali pusat jaring tenis; tali untuk senam ritmik; tali yoga; tanduk mainan; target;
target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga; target untuk memanah; tarik mainan; tarik mainan
kendaraan; tarik mobil mainan; tas disesuaikan untuk bola bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan
olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan
untuk tongkat lacrosse; tas golf dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk konsol video game
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk peralatan
gim video genggam; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; tas khusus diadaptasi
untuk konsol video game genggam; tas khusus diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas
khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan dalam ice figure skating; tas khusus disesuaikan untuk barang-barang dan
peralatan olahraga; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan
olahraga; tas kriket; tas memancing; tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tas peralatan untuk rugby (peralatan latihan
rugby); tas untuk skateboard; tas untuk tongkat golf; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan
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selancar; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang
dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; tas yang disesuaikan untuk alat
pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; teater
boneka [mainan]; telepon mainan; tempat batang untuk memancing; tenis tegak; tiang ganda untuk berlayar (wishbone); tiang
gawang dan jaring,; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar untuk papan selancar angin, pelat dasar tiang
layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin,; tiang rugby; tiang slalom; tiang
untuk selancar angin; tikar latihan [artikel golf]; tikar untuk bermain; tiket lotere tercetak; toboggans [artikel olahraga]; tokoh
mainan; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tongkat estafet; tongkat pancing; tongkat ski; topeng penangkap
untuk softball; topeng teater; trailer mainan; trolley Mainan; umpan memancing buatan; unit genggam untuk memainkan
permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit joystick
genggam untuk bermain video game; unit penggerak air rekreasional untuk dipasang pada perahu pribadi; unit remote kontrol
interaktif untuk video game; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi; wind sock dekoratif (mainan); yo-yo; yoga
guling; yumi [busur untuk memanah Jepang]; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 15:52:05
540   EtiketDID2022086172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puspa Regency B 18 RT.004 RW.001 Kel. Batujajar timur , Kabupaten Bandung,
Jawa Barat

Heru Siswanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hengky Solihin MZ S.H
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHAFINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oren. Biru,merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Busana Muslim; Celana jeans; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk

berolahraga; Jaket Jeans; Kaos tanpa lengan; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-
anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian
renang; Rok Jeans; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; alas kaki khusus untuk olahraga; alas
kaki, bukan untuk olahraga; atasan olahraga; baju busana muslim; baju olahraga; baju untuk anak-anak; celana jeans untuk
anak; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bib; celana pendek bulu; celana pendek empuk
untuk penggunaan atletik; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek sepak
bola replika; celana pendek untuk orang dewasa; celana untuk olahraga; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket denim; jaket lengan
panjang; jaket makan malam; jaket militer; jaket olahraga; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jeans biru; kaos; kaos grafis; kaos kaki panjang; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus
olahraga; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja otot; mantel olahraga; miters [topi]; pakaian basah untuk olahraga air
permukaan; pakaian bawahan untuk pria; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian formal untuk pria; pakaian
khusus untuk olahraga; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian olahraga; pakaian pas untuk pria; pakaian
pria; pakaian renang untuk pria; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk pria; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; penjaga ruam untuk olahraga air; sandal lipat wanita; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu kulit
untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu olahraga; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita;
sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; singlet olahraga; topi bersepeda; topi
garnisun; topi koki; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi rajut; topi rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 16:37:20
540   EtiketJID2022086174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLAMBANUA II SOMAMBAWA, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, 22852
ALRAHMAD KUDUS BAWAMENEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRODO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Emas Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); toko

online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 16:48:47
540   EtiketDID2022086175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL BLIMBING IV/41, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
KEVIN GOENAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MamaBee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon telur; Bubur buah [purees]; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu

sayur; Keripik buah-buahan; Keripik kentang; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; 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, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Mentega
almond; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Sediaan biji-bijian; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan
untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu,
kaldu berkonsentrasi.; Teri Krispi; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; beri,
diawetkan; bit, diolah; ekstrak buah untuk keperluan kuliner; ghee (minyak samin); ikan teri, diolah; kacang panggang; kacang-
kacangan yang dapat dimakan; kaldu; kaldu jamur; keripik; keripik buah; keripik kentang; keripik pisang; keripik sayuran;
makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan
utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; mentega; minyak berbumbu; minyak
hewani untuk keperluan kuliner; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak wijen; rumput laut kering yang bisa dimakan;
santan; santan bubuk; sayur-sayuran dalam kemasan; selai; susu almond===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 16:54:26
540   EtiketD192022086176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL POROS SP V RT.017 / , Kabupaten Mimika, Papua
PETRUS OGOLMAGAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMUNGME MORE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam. Putih
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

29/10/2022 16:55:16
540   EtiketDID2022086177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn. Harapan Indah Blok.Q No.33, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11710

Amelita Yonathan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYLES
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, krem, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya;
Dompet untuk uang logam; Kantong; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk penyimpanan sendal selop;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Tas anak; Tas bayi; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas pria; Tas pundak
pria dan wanita; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas
untuk pria dan wanita; Tempat kartu [dompet]; dompet; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas];
dompet kartu; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan];
dompet koin kecil; dompet kunci; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan];
dompet uang kembalian; dompet wanita; kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong
gendongan bayi; kantong kunci; kantong pelana *; kantong serut; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang
pribadi lainnya; ransel [tas sekolah Jepang]; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; tas bahu anak-anak; tas jinjing dan
ransel; tas kecil untuk pria; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet
kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas punggung anak; tas selempang; tas selempang untuk menggendong
bayi; tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 20:26:37
540   EtiketDID2022086221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pakin No. 1 Komplek Ruko Mitra Bahari Blok E No. 15-16, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. SIMEX PHARMACEUTICAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOCAL-95
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan

farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 20:32:37
540   EtiketDID2022086222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN MARUGA RAYA. CLUSTER APHRODITE MANSION NO 2. KEL. SERUA.
KEC. CIPUTAT. KOTA TANGERANG SELATAN 15414, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15414

ARDHINATA BAYU KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHELAVERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian luar; blazer; blus; celana; gaun; kemeja; pakaian; rok; syal dan jilbab; turtleneck===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 21:04:10
540   EtiketJID2022086223

730 Nama Pemohon : CANDY ZHOU
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Alamat Pemohon : KAV. POLRI BLOK B2 / 614 RT/RW 001/010 KEL. JELAMBAR KEC. GROGOL
PETAMBURAN, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11460

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NINE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;

Bimbingan belajar (bimbel); 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 film; Distribusi film animasi; Distribusi tape video; Distributor perangkat lunak permainan; Film ( hiburan); Hiburan
dalam bentuk serial televisi animasi dan penampilan langsung; Hiburan online interaktif; 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; 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; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi
keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika; Jasa Instruktur; 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 penyediaan
fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan,
seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan
gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon genggam; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan
program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda
melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan
konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa
muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan
komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar
permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan 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,
pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema
pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart,
sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara,
menunggang kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak;
Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang
fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan
hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana
yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di
alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya,
pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan
rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur
dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan
industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga,
pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air
untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan;
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pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana
untuk keperluan pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan
taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang
hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio;
produksi hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan
layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengorganisasian acara dan kompetisi; 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 konsultasi kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan
diet; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus;
Jasa kursus secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; 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 pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan
dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan
sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan
integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan),
sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri
KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan
bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus
pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus
pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus
pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan seminar pelatihan online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan (training) atlet sepatu roda;
pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan
kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan
atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa pemasaran acara dan/atau
hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pendidikan Bahasa Inggris
secara online; Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan
program internet; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan
kuliner; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa penerbitan; 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 tiket untuk acara-acara hiburan dan
olahraga; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa
pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa
pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa penyediaan fasilitas
bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan fasilitas permainan PC;
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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 penyewaan tata suara; Jasa perawatan kesehatan dan medis
terutama yang berkaitan dengan diet dan pola makan; 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 yang disediakan secara daring melalui suatu jaringan komputer atau jaringan telepon
seluler; 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 produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas
panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa publikasi; Jasa studio fotografi; 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 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 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
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Kebun binatang; Klinik; Klub
Bola Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; 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 motor dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Konten buatan pengguna dan
strategi periklanan online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus pengembangan diri; Kursus selam; Latihan
untuk pegawai; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan
bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi
dan olahraga; Layanan bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang
diberikan oleh klub sosial, klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer atau jaringan ponsel; Layanan game yang disediakan melalui komunikasi melalui terminal komputer atau telepon
seluler; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan
petualangan; 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 termasuk
pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang
sifatnya mengatur acara hiburan sosial; 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 game komputer online; Layanan
hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan
hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum
dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan kamp
sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online; Layanan klub kesehatan;
Layanan klub kesehatan yaitu memberikan instruksi dan peralatan di bidang latihan fisik; Layanan klub penggemar (hiburan);
Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan kursus selam (diving); Layanan pelatih
pribadi [pelatihan kebugaran]; Layanan pelatihan di bidang oftalmologi; Layanan pendidikan  yaitu menyediakan kuliah  secara
langsung dan  secara daring kelas seminar lokakarya dan tutorial di bidang fungsionalitas  sistem konveyor keamanan
efisiensi dan produktivitas dan distribusi  materi pendidikan dan  pelatihan  sehubungan  dengan itu; 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 di
bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
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dan subyek sosial, tempat dan acara; 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 penyediaan kelas,
seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan
publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan perencanaan pesta; Layanan permainan realitas virtual pada situs web;
Layanan permainan yang ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan pertunjukan
penghibur; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan
dan tiket teater; Layanan ruang permainan; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar;
Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga pengajaran; Liga Pertandingan
Sepak Bola; 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 hiburan audio-visual online melalui
jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan pelatihan terkait perangkat lunak
komputer; Memberikan pembinaan kelompok di bidang olahraga olahraga kesehatan dan kebugaran; 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; Mengajarkan
mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan bakar; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran
untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran, demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur,
mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan
kejuaraan permainan online; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan] atau seminar di bidang
pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengedit gambar digital; Mengorganisir dan
melaksanakan pameran; Mengorganisir grup hiburan; 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; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.;
Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang
tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia;
Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi,
ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat
ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan database komputer,
elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas rekreasi;
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 video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi;
Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan jasa pemberian peringkat dan ulasan atas publikasi secara
online; Menyediakan jasa pemberian peringkat pengguna untuk tujuan hiburan; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan
layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk artikel di bidang kebugaran; Menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam
bentuk artikel di bidang kebugaran

Menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel di bidang nutrisi; Menyediakan
publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel di bidang manajemen berat badan; 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; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan
pameran di bidang hiburan interaktif realitas virtual augmented reality realitas campuran elektronik konsumen dan industri
hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; 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; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; 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
pencak silat; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; 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; Pemutaran dan penyewaan film; Pendidikan menyelam; Pendidikan
sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; 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; Pengadaan tiket dan
informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan
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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 konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium,
seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan
hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan
penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian
penyediaan dan pengaturan kegiatan rekreasi dan bersantai; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan olahraga;
Penyedia fasilitas dan layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web;
Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang
manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan
Pelatihan Basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita
dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan
seluler dan nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut
pandang keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran
informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar;
Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan
penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan
nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf
dalam ruangan; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang
sering melakukan pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa
pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable
online database) yang menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di
kolam renang; Penyediaan fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan
program penghargaan; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi;
Penyediaan fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda,
bermain ski dan akses pantai; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet,
jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi  berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global;
Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua
melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global;
Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan
informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung,
pertunjukan berjalan, acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton
dalam acara tersebut; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan
pelatihan dan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan
informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa
hiburan radio dan televisi; Penyediaan jasa permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan
elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan mencocokan pemain permainan online dengan pemain
lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk
tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan
rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel,
makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat
diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu situs web;
Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan
dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui
jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; Penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan; 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;
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Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan
webinar ( seminar online); Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna;
Penyewaan film; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan mesin dan peralatan permainan;
Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan
rekaman suara, sulih suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu,
mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perkumpulan seni
olahraga bela diri kungfu; Permainan Adu Dengkul; Permainan Merak-Merak Sintir; Pertandingan seni olahraga bela diri
kungfu; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa Pendidikan); Pocis (Permainan); Poliklinik; Presentasi
film; Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi film;
Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi
serial TV animasi; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi program animasi; Produksi
program televisi animasi; Produksi video realitas campuran; 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 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; 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 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 semua berkaitan dengan pameran,
konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang
cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi
diet; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil fotografi; Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah Sepak Bola; Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola;
Taman kanak-kanak (TK); Tari Japin; Tari Samrah; Tempat untuk membaca buku di tempat; Topeng Blantek (Seni
Pertunjukan); Universitas; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan sinematografi;
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; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; cacat
untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; 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 program radio; distribusi program televisi;
distribusi program televisi ke sistem televisi kabel; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian,
kebudayaan,  dan pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk
tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; 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 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 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 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 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 di alam fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam pertunjukan tari; 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 tarian; 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 on-line; informasi pendidikan;
informasi tentang kegiatan rekreasi; 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; instruksi aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi
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baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi berkuda; instruksi bola basket; instruksi capoeira;
instruksi chiropraktik; 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 fisik virtual; 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 mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan
komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi menyelam; instruksi
merangkai bunga; instruksi musik; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembuatan kimono; instruksi
pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi sanshou; instruksi sempoa; instruksi
senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni kecantikan; instruksi tari
untuk anak-anak; instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; jasa
Pendidikan pelatihan animasi; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; 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 musik;
jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam
bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan
sementara atas permainan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan 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 video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat
didownload berupa musik dan hiburan.; 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 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 mengenai penyediaan publikasi secara
elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; 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 simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan,
budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; 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, 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 penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penulisan naskah; 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
yang disediakan secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi
film; jasa produksi musik; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik
yang memiliki cakupan luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa rekreasi; jasa saran
yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa tradisi tabut &dhol bengkulu;
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 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 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
manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-
konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-
jasa pengujian kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi
audio dan video; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa
perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan
(supply) data elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa
produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; jasa-jasa
produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa
studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; 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 permainan realitas campuran (mixes
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reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jurnal online; 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; kasino,
permainan, dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan olahraga; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan
sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan 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 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 lokakarya pelatihan; 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; kursus bahasa; kursus dan pelatihan
selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus snorkeling; layanan agen tiket hiburan; layanan
amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan
bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan country club; layanan dan
konsultasi pelatihan kebugaran pribadi; layanan disc jockey; layanan diskotik; 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 online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; 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 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 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 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 online;
layanan hiburan sifat kontes taekwondo; 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 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, 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 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 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 instruksi dan pelatihan; layanan instruksi kebugaran fisik online; 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 karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani;
layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub
hiburan; 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 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

Halaman 202 dari 840



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 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 berkelanjutan; layanan
pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak
komputer; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; 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 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 teknologi
medis; layanan pelatihan simulasi penerbangan; 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 (digitalisasi dan pemindaian gambar); layanan pencitraan
digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan dalam
bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan
pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan
pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan;
layanan pendidikan dan pelatihan yang 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 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 universitas; 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, 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, 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 digital on-line;
layanan penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan
penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; 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 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 penghibur; layanan
penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penilaian pendidikan online; layanan perekaman audio dan video;
layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perjudian; layanan perjudian online; 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 komputer
interaktif; layanan permainan on-line; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan
fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online; layanan perpustakaan riset on-line; layanan
perpustakaan-perpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan; layanan pustaka
referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan reporter berita; layanan
reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; 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 seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sinematografi; layanan studio film;
layanan studio film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan taman hiburan; layanan
taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan
teknisi pencahayaan untuk acara-acara; layanan transkripsi musik; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi
pendidikan; 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 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

Halaman 203 dari 840



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 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; melukis wajah; memberikan
informasi di bidang olahraga dan kebugaran jasmani; 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 instruksional tentang poker; memberikan peringkat usia untuk konten televisi,
film, musik, video dan video game; 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];
mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; 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 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 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 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 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, ekshibisi dan
turnamen berupa permainan video; 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, 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 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 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 untuk pendidikan atau hiburan; mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur
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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 pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur
permainan dan kompetisi melalui Internet; 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, 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, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan
online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; 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 olahraga 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 kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir
dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen;
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; 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 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 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 catatan pertunjukan
olah raga untuk golf; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan
menyewakan gelanggang track sepatu roda; menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak;
menyediakan fasilitas bowling; menyediakan fasilitas golf; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas jangkauan
tembak; menyediakan fasilitas kasino [perjudian]; menyediakan fasilitas olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk
keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi
berbayar; menyediakan film dan program televisi, yang tidak dapat diunduh melalui layanan video- on-demand; menyediakan
game komputer online dan game interaktif; menyediakan hiburan on-line; menyediakan informasi dalam bidang musik dan
hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta
acara untuk anak-anak; menyediakan informasi mengenai artikel koran; menyediakan informasi online di bidang pendidikan;
menyediakan kamar biliar; 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, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga;
menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan
kursus golf; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan
layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan
permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan potongan informasi (trivia),
kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video; menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam
bentuk artikel di bidang kesehatan; menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel di
bidang kesehatan (wellness); 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 rekaman suara dan
rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan
komputer global; 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
suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah
direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi
seni; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring
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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 produksi induk; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi
teater hidup; 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 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 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 penyelenggaraan kompetisi e-sports; organisasi dan presentasi pertunjukan; organisasi dan
presentasi pertunjukan langsung; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi
demonstrasi mobil; 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 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 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 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 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 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 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; pameran budaya; pameran kesenian;
pameran seni; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konser; pelaksanaan
konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaporan sindikasi berita; pelatihan bahasa; pelatihan berbasis komputer;
pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; 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 komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan
karir dan kejuruan; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan
keselamatan pengemudi; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan; pelatihan meditasi; pelatihan orang dewasa; pelatihan
pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan pengemudi kendaraan komersial; pelatihan praktis [demonstrasi];
pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk
hewan; pelatihan sepeda motor; pembelajaran multimedia; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan;
pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi secara elektronik; pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas
pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan di bidang olahraga; pembinaan olahraga; 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 seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket untuk konser
musik atau acara musik; pemodelan untuk seniman; pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis;
pendidikan Jasmani; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja;
pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; 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 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 buku
audio; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan buku pelajaran; penerbitan buku secara multimedia;
penerbitan desktop elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan multimedia
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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 surat kabar
multimedia; penerbitan video game multimedia; pengajaran bahasa; pengajaran musik; pengaturan acara musik; pengaturan
acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; 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 pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan
penyelenggaraan seminar - lokakarya dan kelompok diskusi; 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 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, 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;
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 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; 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; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi,
atau kongres; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda
motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan kuda; 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; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk
tujuan iklan; 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 hiburan film, televisi dan video musik melalui situs web interaktif; penyediaan informasi dalam bidang
hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam;
penyediaan informasi 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
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anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempat-
tempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp
bola  basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari dan permainan bola basket; penyelenggaraan festival
film; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kompetisi golf profesional; penyelenggaraan
kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan konferensi
pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan pameran di
bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan peragaan
busana virtual online untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan
seminar di bidang onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan game
kasino; penyewaan kamera video; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing),
mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan peralatan
game; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyutradaraan film, selain film iklan;
perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; 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 perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; 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, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik; perkumpulan alumni
sekolah; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus,
panduan belajar dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks film
untuk film; persiapan teks untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan
pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; petting
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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 opera; 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 variety show; produksi acara hiburan langsung;
produksi acara komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara 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 acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara radio dan televisi; produksi dan
distribusi gambar bergerak; 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 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 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 dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film dan program audiovisual dan
televisi; produksi film di studio; produksi film pita video; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan
televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain
film iklan; produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; 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 pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi
pertunjukan; produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan bakat baru; 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 podcast; produksi podcast video; produksi program audio;
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
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 video;
produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater makan malam; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan
hiburan atau pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; produksi, pertunjukan dan persewaan film; program
pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; 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; publikasi buku elektronik online; publikasi buku musik; publikasi dan
pengeditan materi cetak; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi informasi
secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi komposisi
musik; 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 pendidikan termasuk secara online;
publikasi permainan video; publikasi teks dan gambar, termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; puisi
dan penulisan lirik; rekaman audio dan produksi; rekaman audio dan produksi untuk video dan film; ruang pelarian [hiburan];
salin mengedit; sekolah Keperawatan; senam virtual; 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; teks film
dan video tertutup; tempat peminjaman buku; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan];
transkripsi braille; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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220
320

30/10/2022 21:05:33
540   EtiketDID2022086224

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. .GUNUNG KARANG II NO.4, KEL.PEMECUTAN KELOD, DENPASAR BARAT,
KOTA DENPASAR, BALI, Kota Denpasar, Bali

CV. BHINNEKA BALI CHANDRA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINECCA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Eyeliner; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Pensil untuk bibir; Sampo; Sediaan kosmetik untuk

mata; Sediaan tata rias wajah; balsem bibir tanpa obat; bedak; cat kuku; celak mata; concealer [kosmetik]; kit kosmetik;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; lipstik; maskara; parfum cair; pengkilap bibir; pensil mata; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah
dan tubuh; wewangian dan wangi-wangian===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAV. POLRI BLOK B2 / 614 RT/RW 001/010 KEL. JELAMBAR KEC. GROGOL
PETAMBURAN, JAKARTA BARAT , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11460

CANDY ZHOU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NINE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktifitas keinsinyuran dan teknis; Analisis data teknis, yaitu analisis industri dan evaluasi data dari material yang

digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian dengan standar industri;
Analisis risiko polusi; Analisis sistem komputer di bidang keuangan dan perbankan; Backup data di luar situs yang berkaitan
dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis; Bidang fisika (Penelitian); Bukti layanan konsep untuk orang lain, yaitu, konsultasi ilmiah dan teknis dan layanan
penelitian yang berkaitan dengan desain eksperimen, persiapan perpustakaan, kontrol kualitas perpustakaan, pelacakan
sampel, kontrol kualitas sampel, dan persiapan protokol dan panduan pengguna yang disesuaikan; Desain chip semikonduktor
untuk orang lain; Desain dan pengembangan perangkat lunak aplikasi metaverse; Desain dan pengembangan perangkat
lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari
awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pengelolaan rantai pasokan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan
pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat
lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer
dan video games; Desain dan pengembangan realitas virtual realitas tertambah dan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas campuran; Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Desain karakter game; Desain karakter game online;
Desain komputer, komputer notebook, komputer laptop, komputer portable dan komputer genggam; Desain mikrokomputer,
sirkuit  frekuensi-tinggi, peralatan optoelektronik serta sistem catu daya; Desain peralatan dan mesin-mesin untuk keperluan
pengemasan; Desain perangkat lunak komputer dalam bidang keamanan, peranti pengunci serta kendali akses; Desain
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan mesin, terminal serta untuk peralatan pengendali akses serta pemonitor
waktu; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan
perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui
perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan
cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat
lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak
dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan
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cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain
perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk
telepon pintar; Desain permainan (game); Desain produk; Desain rumah dan pusat pengembangan; Desain seni grafik; Desain
sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Desain telepon; Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi;
Desain, pembuatan atau pemeliharaan program kalkulator elektronik; Desain, pengembangan, dan implementasi perangkat
lunak untuk platform komputasi terdistribusi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat
lunak komputer; Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; Diagnostik
klinikal dan jasa-jasa konsultasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Disain
perangkat lunak komputer untuk orang lain; Disain sirkuit terpadu untuk orang lain; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs
web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting platform perdagangan
elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform
untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan dari produk kemasan; Hosting perangkat lunak
aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan jaringan komputer; Infrastruktur-sebagai-layanan
dalam bentuk layanan dukungan teknis, yaitu layanan manajemen infrastruktur jarak jauh dan di lokasi setempat untuk
pemantauan, administrasi, dan manajemen TI sistem cloud  untuk umum dan swasta serta sistem aplikasi; Inspeksi analisis
dan evaluasi unit boiler; Inspeksi-analisis-dan evaluasi unit boiler; Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan komponen
piranti lunak komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Integrasi jaringan komputer dalam industri pengemasan; Integrasi
jaringan komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Integrasi perangkat lunak komputer dalam industri
pengemasan; Integrasi perangkat lunak komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Integrasi sistem
komputer dalam industri pengemasan; Integrasi sistem komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Jasa
Sertifikasi Profesi; Jasa analisa data teknis; Jasa analisis industri dan penelitian, yaitu, analisis industri dan evaluasi material
yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian dengan standar
industri, penelitian industri di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa
analisis kegagalan produk; Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi untuk foto studio; Jasa desain dan pengembangan
perangkat lunak; Jasa desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak komputer; Jasa desain interior dan
konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang
dan renovasi; Jasa desain mesin pencarian; Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa dukungan komputer [pemrograman
dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa eksplorasi dan penelusuran gas hidrokarbon; Jasa
eksplorasi minyak dan gas; Jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya, yaitu,
penelitian ilmiah, analisis dan pengujian material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi;
Jasa informasi komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa
pengetahuan dan teknologi, penelitian dan desain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
program computer; Jasa jaringan keamanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan jaringan
komunikasi terkomputerisasi; Jasa keamanan pengiriman data dan transaksi melalui jaringan komputer; Jasa keamanan untuk
akses kendali ke komputer, jaringan elektronik dan database; Jasa kepatuhan teknik; Jasa komputer sehubungan dengan
sertifikasi transaksi bisnis dan persiapan laporannya; 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 komputer, yaitu penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak
untuk penyaringan kolaboratif dan optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk
meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang
kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa konsultasi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan makanan dan
suplemen makanan; Jasa konsultasi mengenai rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis
pelarut.; Jasa konsultasi perangkat lunak; Jasa konsultasi teknis, desain dan rekayasa untuk pihak lain di bidang produksi
logam; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel, termasuk telepon
bergerak; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan disain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel termasuk telepon
bergerak untuk digunakan dengan sistem komunikasi dan komputer; Jasa layanan (SaaS) untuk menghubungkan data dari
sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan
pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.;
Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa merancang, mengembangkan,
merekayasa rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa pembuatan perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait
rantai pasokan industri konstruksi; Jasa pemetaan komputer online; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs web dan
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tautan situs web ke informasi geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu
pemecahan masalah terkait piranti lunak komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan masalah yang
sifatnya mendiagnosis perangkat jaringan komputer dan masalah piranti keras telekomunikasi; Jasa pengelolaan sistem
pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; 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 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 pengujian atau penelitian sistem jaringan telekomunikasi; Jasa pengujian kepatuhan; Jasa pengujian kepatuhan teknis;
Jasa pengujian kontrol kualitas, yaitu, jasa pengujian kontrol kualitas produk; Jasa pengujian kualitas, yaitu, jasa pengujian
kualitas produk; Jasa pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi
situs arsitek; Jasa pengujian, pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan
dengan mitigasi resiko; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk
mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan
menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin
pencarian untuk internet; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang
berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa penyediaan
penggunaan sementara peranti lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan
membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet; Jasa penyediaan software digital
interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; Jasa penyimpanan data
yang terkomputerisasi; Jasa perancangan bahan pengepakan; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT),
komputasi, dan komputasi awan; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
berupa perangkat lunak untuk menghubungkan data dari sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat
yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan,
manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan,
memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk
mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa
proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen infrastruktur; Jasa
rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa rekayasa dan desain di bidang aplikasi
penerbangan; Jasa rekayasa, khususnya perencanaan proyek teknis dan desain rekayasa jalur untuk pemrosesan produk
web; Jasa sertifikasi untuk efisiensi energi bangunan; Jasa teknik dan konsultasi teknik, yaitu evaluasi ilmiah dan teknologi
yang berupa evaluasi pengukuran di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas
bumi, perkiraan yang berupa perkiraan geologi, penelitian yang berupa penelitian teknik, dan laporan yang berupa
penyusunan rencana dan gambar teknik untuk orang lain; Jasa teknik listrik; Jasa teknologi, yaitu pengoptimalan produk yang
berupa pengembangan produk untuk optimasi; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk bantuan ponsel,
komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke jaringan, yang
disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa laboratorium ilmu
kedokteran; Jasa-jasa memprospek gas; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan
konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak
komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk
perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan
situs-situs web; Jasa-jasa penelitian (survey) ladang-ladang minyak dan gas; Jasa-jasa penyanggaan teknikal; Jasa-jasa
penyuntingan untuk program-program komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk melindungi komputer dari gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk memfasilitasi komunikasi video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio, video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit,
mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel, sistem distribusi konten, dan sistem
komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan oleh komunikasi
broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan dan untuk manajemen akun pelanggan;
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) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat
lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan
dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan
manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan
, pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk mengimpor, menciptakan, dan mengelola data
untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran; Jasa-jasa perencanaan teknologi;
Jasa komputer sehubungan dengan pencarian database dan situs web komputer yang disesuaikan; Jasa perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer; Komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Konsultasi desain sistem
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komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Konsultasi dibidang jaringan
komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Konsultasi teknik
telekomunikasi; Konsultasi teknis dalam kaitannya dengan layanan penelitian yang berkaitan dengan makanan dan suplemen
makanan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Konversi data program
komputer dan data bukan konversi fisik di bidang keuangan dan perbankan; Laboratorium medis; Layanan analitis yang
berkaitan dengan komputer; Layanan aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang konferensi
berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara
dan panggilan; Layanan desain dan pembuatan situs web; Layanan desain iklan; Layanan diagnostik komputer dalam
menganalisis dan mengurutkan berbagai macam asam (acid) dan molekul biologis lainnya; Layanan dukungan teknis untuk
jaringan komputer dan solusi konferensi video dan jaringan komputer dan layanan solusi manajemen konferensi video, yaitu,
layanan pemecahan masalah dalam mendiagnosa masalah melalui sistem konferensi video dan piranti lunak jaringan
komputer, serta melalui pemantauan sistem jaringan komputer untuk tujuan dukungan teknis; Layanan dukungan teknis yang
tersedia online, melalui email dan melalui telepon; Layanan ekstraksi data web; Layanan hosting situs web; Layanan informasi
yang terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan untuk perangkat
untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan informasi, nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Layanan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang
ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan
komputer yaitu hosting fasilitas web online untuk orang lain untuk menyelenggarakan dan mengadakan pertemuan acara dan
diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; Layanan komputer yaitu membuat komunitas virtual untuk
pengguna terdaftar untuk mengatur grup dan acara berpartisipasi dalam diskusi mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan
mereka dan terlibat dalam jejaring sosial bisnis dan komunitas; Layanan komputer, layanan dukungan komputer, layanan
teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu menyediakan portal internet yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dari jarak jauh dengan sistem pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan
lingkungan; Layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia di tempat untuk menyimpan,
menganalisis, dan berbagi informasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; Layanan komputer, yaitu,
memfilter email yang tidak diinginkan; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur
grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas; 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 komputer,
yaitu menyediakan situs internet yang menampilkan teknologi untuk digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol,
dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan konsultasi dan dukungan teknis, untuk disain dan pengembangan alat dan
sistem elektronik untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular
pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan pemeliharaan dan inspeksi perangkat lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan keamanan
informasi; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform pelacakan dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi
perencanaan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; Layanan konsultasi yang
berkaitan dengan teknologi penyerapan geologis karbon dioksida; Layanan pembaruan grafik; Layanan pemrograman
komputer untuk keamanan data elektronik di bidang keuangan dan perbankan; Layanan pemrograman perangkat lunak
komputer; Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan
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platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan penyedia hosting awan (cloud)
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan
penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk perdagangan, penyimpanan,
pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi
pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman
pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan 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; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Layanan perangkat lunak, pemrograman
dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Layanan piranti lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud
hosting dan piranti lunak infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain untuk penggunaan pada manajemen
database; Layanan rekayasa perangkat lunak untuk pemrosesan data; Layanan sertifikasi produk; Layanan teknik dan
konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan proses pengisian; Layanan teknik dan konsultasi dalam industri
pengemasan; Layanan teknik yang berkaitan dengan desain sistem elektronik; Layanan teknis untuk mengunduh permainan
video; Layanan teknologi dan konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan proses pengisian; Layanan teknologi
dan konsultasi dalam industri pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis
elektronik berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang
dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer
dan jaringan komunikasi; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui jaringan  komunikasi; Memberikan informasi
tentang teknologi ilmiah melalui komunikasi menggunakan terminal komputer, termasuk yang disediakan melalui Internet;
Memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web di bidang keuangan dan perbankan;
Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain yang berkaitan dengan manajemen data dan pengembangan infrastruktur
teknologi informasi; Membuat dan mendesain halaman web untuk orang lain; Membuat dan mendesain halaman web untuk
orang lain di bidang keuangan dan perbankan; Membuat situs web; Membuat situs web di bidang keuangan dan perbankan;
Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah,
memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyajikan dan memberikan
penjelasan tentang kinerja dan operasi sistem pengatur cahaya menggunakan lan nirkabel; Menyajikan dan memberikan
penjelasan tentang kinerja dan pengoperasian lampu listrik dan peralatan pencahayaan lainnya; Menyediakan akses yang
aman, situs web untuk anggota saja menampilkan teknologi yang memberikan profesi medis jaringan Internet terdaftar
kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi data untuk kepentingan diagnosis medis dan evaluasi atas
pencitraan medis; Menyediakan informasi dalam bidang internet, www dan keamanan jaringan komunikasi terkomputerisasi
dan keamanan pengiriman data dan informasi; Menyediakan informasi dari indeks dan database informasi, yang dapat dicari
termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual melalui internet dan
jaringan komunikasi; Menyediakan informasi teknis sesuai permintaan pengguna akhir melalui telepon atau jaringan komputer
global; Menyediakan informasi tentang perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran
emas dan logam mulia; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan
wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; Menyediakan layanan keamanan
untuk jaringan komputer akses komputer dan transaksi yang terkomputerisasi; Menyediakan layanan perangkat lunak aplikasi
komputer yang melakukan peralihan dan komunikasi antara berbagai sistem operasi; Menyediakan lingkungan jaringan on-line
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi data; Menyediakan lingkungan komputer virtual
melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk asimilasi data untuk digunakan dalam pelaporan ad hoc; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen data dalam sistem perusahaan
yang terkomputerisasi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat
laporan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan dan
mentransfer cryptocurrency dan aset digital; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk mengakses transfer cryptocurrency dan aset digital; 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 penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengimpor dan
mengelola data; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk para pengguna
untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan finansial dan manajemen;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan
server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara daring
untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan anggota komunitas online membelanjakan dan memperdagangkan token yang
tidak dapat dipertukarkan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memudahkan anggota komunitas online menerima dan mengakses token yang tidak dapat dipertukarkan; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk
panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto;
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Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Menyediakan perangkat lunak
untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pengembangan pengujian dan integrasi aplikasi
perangkat lunak blockchain; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial; Menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam formulasi dan manajemen cat; Menyediakan sistem komputer virtual
melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan situs web dimana pengguna dapat memposting dan
mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-acara dan aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai,
rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan; Merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya]
atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; Merancang situs web elektronik di bidang keuangan
dan perbankan; Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; Otentikasi, penerbitan dan validasi sertifikat
digital; Pameran tata letak tempat; Papan buletin elektronik; Pemantauan peralatan dan instrumen bedah jarak jauh melalui
jaringan komputer; Pemantauan peralatan dan instrumen medis jarak jauh melalui jaringan komputer; Pemantauan sistem
jaringan; Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu,
unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemberian nasehat teknologi komputer
yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan; Pembuatan perangkat lunak; Pembuatan perangkat lunak
dalam industri pengemasan; Pemecahan masalah perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen
medis; Pemecahan permasalahan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen bedah;
Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pemeliharaan situs web; Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi elektronik
online; Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer, dan
aplikasi komputer; Peminjaman perangkat lunak komputer; Peminjaman ruang penyimpanan di server; Pemprograman
perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemprograman perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemrograman
perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Pencatatan pengelolaan dan pelacakan kepentingan kepemilikan dalam organisasi otonom yang
terdesentralisasi (DAO); Penciptaan gambar-gambar imaji virtual dan interaktip; Penelitian berkaitan dengan teknologi;
Penelitian dan pengembangan madu utk orang lain; Penelitian dan pengembangan peralatan dan instrumen medis dan bedah;
Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; Penelitian di bidang manajemen bisnis; Penelitian di bidang
manajemen proyek; Penelitian di bidang manajemen strategis; Penelitian kosmetik; Penelitian madu secara kimia , bakteriologi
dan fisika ,; Penelitian pelestarian lingkungan; Penelitian perangkat lunak komputer 3D; Penelitian teknis di bidang material
yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Penelitian yang berkaitan dengan pemrosesan
data; Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer dan perangkat lunak komputer;
Pengawasan dan pengujian mutu madu; Pengembangan dan desain perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan
manajemen bisnis standar sukarela; Pengembangan peralatan dan sistem laboratorium otomatis, dan perangkat keras
komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, berbagi, dan melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis,
dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan
spesifikasi yang lain, semua hal di atas dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis,
penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,  penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk TV; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pemesanan
makanan; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan
jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan
atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang
tersebut di atas.; Pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis
berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengembangan perangkat lunak untuk konversi data dan konten
multimedia dari dan ke berbagai protokol; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); Pengembangan
perangkat lunak untuk telepon seluler yang meminta pengiriman barang; 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; Pengkajian
proyek ilmiah; Pengoperasian dan pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet; Pengujian teknik;
Pengujian teknis, yaitu, material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Pengujian,
analisis dan evaluasi material; Pengujian, analisis dan evaluasi proses-proses bisnis dan layanan-layanan untuk
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orang lain untuk tujuan sertifikasi; Pengukuran dan pengujian teknis, yaitu, evaluasi pengukuran di bidang material yang
digunakan pada pengeboran minyak dan gas dan panas bumi, pengujian produk teknis; Pengumpulan informasi dan analisis
tentang status penggunaan robot bedah melalui jaringan komputer; Penilaian Aset tidak berwujud; Penyedia jasa aplikasi
(ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan
pembayaran langsung untuk pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan) yaitu bot agen
virtual dan asisten virtual; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk
mengendalikan, mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol
suara, yaitu, perangkat elektronik konsumen yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; Penyedia
penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pencarian,
penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan kesehatan; Penyediaan Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk mencetak membuat dan menerbitkan aset digital token digital token kripto token utilitas token yang tidak dapat
dipertukarkan (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; 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 informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs
web; Penyediaan informasi peta geografis; Penyediaan informasi peta geografis menggunakan perangkat telekomunikasi
mobile; Penyediaan informasi termasuk desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer secara
online; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer,
perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat
dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-
jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang
berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain
perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi,
pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan
data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan
sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi,
membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer,
data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik,
peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik
digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran
mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis,
mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang,
membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan
dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis
informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan /
atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer
pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan,
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan
dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan
pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan layanan desain untuk perusahaan teater; Penyediaan mesin
penelusuran dan platform penelusuran untuk memperoleh data dan konten melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer lokal dan jaringan komputer global serta perangkat komunikasi nirkabel; Penyediaan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan;
Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk evaluasi perkembangan bahasa,
pelaporan dan pelatihan otomatis; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pengenalan suara otomatis; 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 berbasis web online yang tidak dapat
diunduh; Penyediaan perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Penyediaan perangkat
lunak untuk grafik komputer yang tidak dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang
perbaikan, layanan instalasi dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, motor, kendaraan komersial dan/atau
kendaraan tugas berat dan aksesoris dan suku cadang yang terkait; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk digunakan sebagai dompet digital; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat mengelola
dan mengakses grup yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; Penyediaan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk memodifikasi konten foto gambar dan audio video dan audio-video dengan filter fotografi dan realitas
virtual realitas campuran dan efek augmented reality (AR) yaitu grafik animasi teks gambar geotag metadata tag dan
hyperlink; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengatur acara mencari acara membuat kalender dan
mengelola acara; Penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer penelusuran enjin yang tidak dapat di download secara
online; 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 memasangkan, memperbarui, dan menghubungkan headphone, earphone, earbud, speaker,

Halaman 216 dari 840



komputer, televisi, dan telepon; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat database
informasi dan data yang dapat ditelusuri untuk basis data jejaring sosial peer to peer (salah satu model komunikasi dua arah
antar pengguna komputer melalui jaringan komputer atau Internet tanpa melalui server); Penyediaan piranti lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia
lainnya di bidang musik, video, radio online, hiburan dan acara budaya; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk mengendalikan dan memperbarui headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan piranti lunak yang
tidak dapat diunduh untuk meninjau level baterai untuk headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan program
komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyediaan program komputer kecerdasan
buatan; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer
pribadi; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan
meteran untuk pencatatan konsumsi energi; Penyewaan operator data yang direkam dengan program komputer; Penyewaan
perangkat lunak dan program komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data,
memasukan data dan mengelola data; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penyewaan
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, dan periferal komputer; Penyewaan ruang memori pada server untuk hosting;
Penyimpanan data online; Perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Perancangan
dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perancangan dan pengimplementasian jaringan halaman web untuk
pihak lain; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak pengembangan situs web di bidang keuangan dan
perbankan; 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 [SaaS]; 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 yang
tidak dapat diunduh; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola buku besar untuk transaksi keuangan;
Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang berisi fungsi pencarian dan pengambilan untuk dokumen publik yang
memberikan informasi untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda; Perawatan perangkat lunak
komputer; Perencaaan proyek dan penyusunan konstruksi dalam industri pengemasan; Persiapan laporan teknis, yaitu,
penyusunan rencana teknis dan gambar teknik untuk orang lain; Platform as a service (PAAS) yang menampilkan platform
perangkat lunak untuk jejaring sosial dan transmisi gambar, konten audio-visual, konten video dan pesan; Platform hosting di
Internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Platform
hosting di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Platform sebagai Layanan (PaaS); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer
untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks, video, gambar dan
multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan untuk
menghubungkan dan mengontrol Internet of Things (IoT) perangkat elektronik; Platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform peranti lunak komputer untuk digunakan dalam sistem pemantauan, control dan otomasi rumah dan
lingkungan.; Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran,
menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan
kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Produksi atau pemeliharaan
halaman web untuk pihak lain; Rekayasa perangkat lunak komputer; Saran teknologi yang berkaitan dengan program
komputer; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai
perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Situs web;
Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan,
mengintegrasikan, mengontrol dan mengelola perangkat elektronik konsumen jaringan, perangkat iklim rumah dan produk
pencahayaan melalui jaringan nirkabel; Studi proyek teknis, yaitu jasa teknik yang berupa perencanaan proyek teknis dan
desain material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Teknik energi; administrasi hak
pengguna dalam jaringan komputer; administrasi server jarak jauh; administrasi server surat; administrasi sistem komputer
untuk pihak lain; analisa sistem komputer; analisa-analisa genetika dan jasa-jasa pelaporan untuk tujuan ilmu pengetahuan
dan penelitian; analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; analisis dan desain sistem komputer; analisis
ilmiah berbantuan komputer; analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi program tindakan
dalam bidang praktik pertanian dan standar pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya, dan
meningkatkan karbon tanah pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca
lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya platform sebagai
layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan
dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; analisis industri berbantuan
komputer; analisis industri dan layanan penelitian; analisis laboratorium di bidang kimia; analisis sistem komputer; aplikasi
perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan
terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna
untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan
informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi
perawatan kesehatan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; audit energi; backup data jarak jauh;
cadangan data di luar situs; cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; desain (pengembangan), pengembangan
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk industri besi dan baja; desain Pencahayaan; desain alas kaki; desain alat;
desain basis data komputer; desain busana; desain cetakan dengan bantuan komputer; desain dan analisis sistem komputer;
desain dan pengembangan basis data; desain dan pengembangan halaman web; desain dan pengembangan jaringan
komputer nirkabel; desain dan pengembangan jaringan telekomunikasi; desain dan pengembangan mesin pencari; desain dan
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pengembangan metode pengujian dan analisis; desain dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan
pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan
video (video game); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas campuran (mixed reality);
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 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 memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan
analog; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk operator audio dan video; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan sinyal digital; desain dan pengembangan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk penguatan dan transmisi sinyal; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer;
desain dan pengembangan perangkat lunak operasi konten metaverse; desain dan pengembangan perangkat lunak operasi
untuk jaringan komputer dan server; desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; desain dan pengembangan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan
pengembangan perangkat lunak permainan metaverse; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain
dan pengembangan perangkat lunak sistem operasi; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk database elektronik;
desain dan pengembangan perangkat lunak untuk kontrol, regulasi dan pemantauan sistem energi surya; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk manajemen persediaan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk mengimpor
dan mengelola data; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk olahpesan cepat; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk panduan program televisi elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan
situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak video game; desain dan pengembangan produk baru; desain dan
pengembangan program untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan protesa; desain dan pengembangan sistem
fotovoltaik; desain dan pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem navigasi; desain
dan pengembangan sistem navigasi dan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan pengembangan sistem
telekomunikasi; desain dan pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan, tampilan dan penyimpanan; desain
dan pengembangan sistem untuk pembangkit energi regeneratif; desain dan pengembangan teknologi baru untuk orang lain;
desain dan pengembangan token keamanan [perangkat enkripsi]; desain dekorasi interior; desain dengan bantuan komputer;
desain dengan bantuan komputer untuk operasi manufaktur; 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
fasilitas olahraga; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari iklan internet; desain grafis
dari logo iklan; desain grafis dari masalah periklanan; desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis video dengan bantuan
komputer; desain halaman internet; desain halaman web; desain industri berbantuan komputer; desain interior untuk kantor;
desain interior untuk mengoptimalkan peredaman suara; desain jaringan komputer untuk orang lain; desain kemasan; desain
lapangan golf; desain materi publisitas; desain pakaian; desain pencahayaan lanskap; desain perangkat keras komputer;
desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan; desain perangkat
lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data dan data besar; desain personal digital assistants, alat
pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain seni grafis; desain seni komersial; desain set
film; desain sistem komputer; desain sistem komputer di bidang keuangan dan perbankan; desain sistem komunikasi; desain
situs komputer; desain situs web komputer; desain teknik; desain teknik berbantuan komputer; desain teknis dan perencanaan
instalasi pemanas; desain teknis dan perencanaan instalasi pemanas, ventilasi dan pendingin udara; desain teknis dan
perencanaan jaringan telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan pabrik pemurnian air; desain teknis dan perencanaan
pembangkit listrik; desain teknis dan perencanaan peralatan telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan pipa untuk gas,
air dan air limbah; desain teknis dan perencanaan sistem pembuangan limbah; desain virtual fashion; desain, pembuatan,
pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; desain,
pemrograman dan konsultasi sistem komputer; 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; desain, selain untuk tujuan iklan; design dan perkembangan
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) computer; eksplorasi geofisika untuk industri gas; eksplorasi
geofisika untuk industri minyak; eksplorasi geofisika untuk industri minyak, gas, dan pertambangan; eksplorasi geofisika untuk
industri pertambangan; eksplorasi geologis; eksplorasi mineral; eksplorasi minyak bumi; estimasi dan penelitian geologi;
evaluasi analisis kimia; evaluasi dan pengujian real estat untuk keberadaan bahan berbahaya; evaluasi desain produk;
evaluasi hasil dari tes kontrol kualitas yang dilakukan pada barang dan jasa; evaluasi kualitas bulu [bulu]; evaluasi kualitas
kayu tegakan; evaluasi kualitas produk; evaluasi kualitas produk tekstil dan serat; evaluasi kualitas serat alpaka; evaluasi
kualitas wol; evaluasi pengembangan produk; fotogrametri; gambar teknik; gradasi kayu; helpdesk dan jasa-jasa dukungan
teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dengan keamanan rumah dan sistem otomasi.;
hosting cloud untuk database elektronik; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting fasilitas
online untuk melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting
fasilitas web on-line untuk orang lain untuk melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting
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 digital secara online; hosting konten hiburan multimedia;
hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen perpustakaan; hosting platform di Internet; hosting platform interaktif untuk
mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten
multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting portal web; hosting situs
komputer atau situs web di bidang keuangan dan perbankan; hosting situs web; hosting situs web di Internet; hosting situs
web orang lain; hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer global; hosting situs web untuk
penyimpanan data elektronik; hosting situs web yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan;
hosting situs web yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi; hosting weblog [blog]; implementasi program
komputer di jaringan; informasi meteorologi; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi
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informasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer
komunikasi; instalasi perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa analisa komputer; jasa analisis industri dan penelitian;
jasa analisis teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan energi dan tenaga orang lain; jasa audit energi yang berkaitan
dengan listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik dan gas alam; jasa desain dan desain peta; jasa desain dan
gambar teknik berbantuan komputer; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa
desain interior dan eksterior; jasa desain lapangan golf; jasa desain logo; jasa desain multimedia; jasa desain ritel; jasa desain
teknis yang berkaitan dengan instalasi pasokan air; jasa desain teknis yang berkaitan dengan instalasi pemanas; jasa desain
teknis yang berkaitan dengan pembangkit listrik; jasa desain teknis yang berkaitan dengan peralatan dan instalasi pendingin;
jasa desain teknis yang berkaitan dengan peralatan sanitasi dan instalasi; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri
berbantuan komputer; jasa dukungan teknis, diagnosa dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti
lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa eksplorasi dan penelusuran (pencarian) minyak dan gas; jasa eksplorasi di bidang
industri gas; jasa eksplorasi di bidang industri minyak; jasa eksplorasi di bidang industri minyak, gas dan pertambangan; jasa
eksplorasi di bidang industri pertambangan; jasa eksplorasi pertambangan; jasa evaluasi dan pengujian; jasa hosting situs
web; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring
sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; jasa komputasi awan; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu manajemen peranti lunak
komputer dari jarak jauh dan dekat; 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
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 konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa konsultasi
desain fashion; jasa konsultasi desain pusat perbelanjaan; jasa konsultasi di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer.;
jasa konsultasi di bidang semikonduktor; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak
komputer; jasa konsultasi piranti lunak; jasa konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa konsultasi
untuk mengembangkan sistem komputer, database, dan aplikasi; jasa konsultasi untuk pengujian, penelitian dan
pengembangan teknologi lingkungan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif untuk penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; jasa konsultasi yang berkaitan dengan teknologi penyerapan karbon pertanian dan gas
rumah kaca lainnya; jasa kontrol kualitas; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume,
untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat
atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan; jasa layanan
aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat
resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan
melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa
desain dan pengembangan perangkat lunak; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari
dan merekrut karyawan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi
kepegawaian dan perencanaan karir; 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 dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang
aman; 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
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; 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 layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; jasa layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa membuat indeks
informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa
menggambar teknik sipil; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa
pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa pendukung teknis dalam bidang
penyimpanan data, manajemen data dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan; jasa pendukung teknis, yaitu,
administrasi teknis atas server untuk pihak lain dan mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk mendiagnosa masalah
server; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa pendukung teknis,
yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi basis data; jasa penelitian dan desain teknik di bidang teknologi pengeboran;
jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence); jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa penelitian, pengujian dan analisis; jasa
penelitian, teknik, dan konsultasi teknologi di bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi energi;
jasa pengujian dan inspeksi lingkungan; jasa pengujian kontrol kualitas untuk mesin pertanian; jasa pengujian kontrol kualitas
untuk peralatan hortikultura; jasa pengujian kontrol kualitas untuk peralatan kehutanan; jasa pengujian perangkat keras dan
lunak komputer; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan pertanian, peternakan, industri produk
perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin, peralatan dan instrumen; jasa pengukuran
dan pengujian teknis; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia 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
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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 layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi
perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia layanan mesin pencari; 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 alat pengembangan perangkat lunak komputer
untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; jasa penyediaan komunitas
online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); 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
piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa
penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan
vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisas; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisasi; jasa
penyediaan situs web untuk hotel; jasa penyediakan informasi piranti keras atau piranti lunak komputer secara online; jasa
penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa
penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan
dokumen lainnya; jasa perancangan dan persiapan database untuk orang lain untuk mengumpulkan, menyimpan,
menganalisis, dan melaporkan informasi biologis; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun,
program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan program utilitas untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun,
program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan program utilitas untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam
mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; 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 perawatan perangkat lunak; jasa perencanaan dan
tata letak bangunan komersial; jasa perencanaan dan tata letak bangunan pabrik; jasa perencanaan dan tata letak desain
untuk lingkungan kamar bersih; jasa perencanaan dan tata letak fasilitas produksi; jasa perencanaan dan tata letak komunitas
perumahan; 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
rekayasa genetika yang berkaitan dengan pabrik; jasa sertifikasi produk makanan dan minuman; jasa sertifikasi produk
makanan dan minuman [kontrol kualitas]; jasa sertifikasi sistem manajemen; jasa survei hak atas tanah; jasa teknik di bidang
motif tenaga; jasa teknik di bidang teknologi bangunan; jasa teknik di bidang teknologi energi; jasa teknik di bidang teknologi
komunikasi; jasa teknik di bidang teknologi lingkungan; jasa teknik konstruksi [perencanaan konstruksi]; jasa teknik
lingkungan; jasa teknik mesin dan teknik listrik; jasa teknik untuk industri gas; jasa teknik yang berkaitan dengan sistem
pasokan energi; jasa teknik yang berkaitan dengan transportasi gas dan sistem pasokan; jasa-jasa Internet dan situs web
ialah jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis
masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam
lainnya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat lunak dan
masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan
sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu,
pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam
perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan
konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air,
peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi,
yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi
seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan,
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peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa
dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat penggunaan ponsel,
komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa
ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan
teknologikal dan penelitian yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut; 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 konsultasi di bidang
implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan,
peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa
konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat,
peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-
iklanan dan pemasaran; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer dan
penerapan database untuk pihak lain; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak
komputer dan penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; 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; jasa-jasa penelitian
(survey) gas; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan
manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; jasa-jasa perancangan dan pengembangan peralatan laboratorium otomatis, peralatan laboratorium,
dan sistem komputer untuk orang lain; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk melacak dan memelihara rencana kesehatan dan perawatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat,
pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan perangkat
komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon
nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus komputer dari
jarak jauh dalam perangkat ini; jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; kadar batu mulia; kadar koin; kalibrasi (pengukuran); keahlian geologi;
kerekayasaan; klasifikasi mineral; kompilasi halaman web untuk Internet; kompilasi program komputer; kompresi data untuk
penyimpanan elektronik; komputasi awan; komputasi cloud dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam manajemen
database dan gudang data; komputasi kuantum; konstruksi dan pemeliharaan situs web; konsultasi IT dalam bentuk konsultasi
di bidang mobilitas IT dan layanan tempat kerja; konsultasi IT di bidang lingkungan dan efisiensi energi; konsultasi berkaitan
dengan desain halaman web; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer di bidang keuangan dan
perbankan; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi; konsultasi desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
konsultasi di bidang astronomi; konsultasi di bidang biologi; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang
teknik telekomunikasi; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan data
dan keamanan komputer; konsultasi keamanan internet; konsultasi keamanan komputer; konsultasi keamanan komputer dan
Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi keamanan komputer di bidang keuangan dan perbankan; konsultasi komputasi
awan; konsultasi komputer di bidang keamanan data komputer; konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait
dengan infrastruktur komputasi virtual, penyimpanan, dan jaringan; konsultasi pengembangan produk untuk para penemu di
bidang telekomunikasi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang biologi molekuler; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi seluler;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang cybernetics medis; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang fisika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang fisiologi; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang ilmu bumi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang kedokteran; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang matematika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang
matematika terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang nanoteknologi; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang robotika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang sains; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik bahan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang
teknik mesin; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik molekuler; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang teknik optik; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik polimer; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik telekomunikasi; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan; konsultasi perlindungan lingkungan, termasuk lingkungan
pusat perbelanjaan; konsultasi profesional yang berkaitan dengan keamanan komputer; konsultasi teknik; konsultasi teknis
dalam teknik kedirgantaraan; konsultasi teknis dan layanan penelitian di bidang piranti lunak komputer, piranti keras komputer,
jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual; konsultasi teknologi; konsultasi teknologi dan layanan informasi di
bidang jaringan komputer dan jaringan transmisi data; konsultasi teknologi di bidang pembangkit energi alternatif; konsultasi
teknologi di bidang teknik kedirgantaraan; konsultasi teknologi di bidang teknologi pemrosesan semikonduktor; konsultasi
teknologi di bidang teknologi untuk penyatuan komunikasi piranti keras dan piranti lunak; konsultasi teknologi informasi atau TI
di bidang keuangan dan perbankan; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi di bidang keuangan
dan perbankan; konsultasi yang berkaitan dengan analisis teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program basis data
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan
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program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer;
konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; konsultasi yang berkaitan
dengan desain halaman muka dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kualitas; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan energi; konsultasi yang berkaitan dengan pemantauan teknis
dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan
dan desain situs web untuk e-commerce; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan homepage dan halaman Internet;
konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan di bidang terapi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian
dan pengembangan farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian di bidang farmakogenetika; konsultasi yang
berkaitan dengan penelitian teknis di bidang makanan dan minuman; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan
produk; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian keamanan produk konsumen; konsultasi yang berkaitan dengan
pengujian laboratorium; konsultasi yang berkaitan dengan pengukuran teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); konsultasi yang berkaitan
dengan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan arsitektur; konsultasi yang
berkaitan dengan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan survei geologi; konten digital penyimpanan
elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio; kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; konversi data informasi elektronik; konversi data program dan data
komputer (konversi tidak berwujud); konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; konversi kode komputer
untuk orang lain; konversi teks ke format digital; kustomisasi dan konfigurasi piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang industri
makanan dan minuman; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang keahlian organisasi atau seseorang;
layanan analisis dan penelitian ilmiah dan industri; layanan analisis, penelitian, perancangan dan pengembangan yang terkait
dengan teknologi untuk pengeboran dan penyelesaian sumur minyak; layanan backup data elektronik; layanan berbagi
(sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi
yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan berbagi waktu komputer; layanan
berbasis klien, yaitu saran, informasi dan bantuan ilmiah dan teknologi; layanan cadangan data dan layanan restorasi data;
layanan cadangan komputer jarak jauh; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan arsitektur; layanan
desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan proyek pembangunan; layanan desain fashion; layanan desain teknik;
layanan dukungan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan help desk untuk infrastruktur
IT, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer dan jaringan komputer; layanan dukungan teknis
komputer, yaitu, layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis dan web; layanan
dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis, mendiagnosa dan memecahkan masalah mengenai
permasalahan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta jasa memperbaiki komputer; layanan dukungan teknis,
yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah perangkat keras komputer; layanan dukungan teknis, yaitu,
layanan manajemen infrastruktur di tempat dan jarak jauh untuk memantau, administrasi, dan manajemen komputasi cloud
untuk umum dan swasta serta  sistem aplikasi; layanan dukungan teknis, yaitu, layanan penggunaan komputer pada saat
yang sama dari jarak jauh dan layanan pemantauan jaringan; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah
(troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalah-masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan
dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam sifat diagnosis perangkat keras komputer; 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 dukungan teknologi komputer, yaitu
layanan help desk; layanan eksplorasi dan pencarian minyak dan gas; layanan eksplorasi untuk menemukan minyak dan gas;
layanan enkripsi data dan dekripsi data; layanan hosting infrastruktur komputer, yaitu, penyediaan piranti keras komputer,
piranti lunak komputer, periferal komputer kepada pihak lain berdasarkan langganan atau pembayaran setiap kali
penggunaan; layanan ilmiah dan teknologi; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan
dengannya; layanan ilmiah dan teknologi, yaitu penelitian dan desain di bidang piranti lunak jaringan komputer dan arsitektur
datacenter komputer; layanan ilustrator; layanan integrasi sistem komputer; layanan keamanan komputer untuk perlindungan
terhadap akses jaringan ilegal; layanan kimia; layanan komputer; layanan komputer dalam bentuk Perangkat Lunak sebagai
Layanan (SaaS); 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 dan teknologi untuk mengamankan data komputer; layanan
komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi pribadi dan keuangan; layanan komputer sehubungan dengan
penyimpanan data elektronik; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting
perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau
digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting
perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau
digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem
pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan
komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk
orang lain untuk mengatur dan menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif melalui jaringan
internet dan komunikasi; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer global; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak
application programming interface (API) untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM));
layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;;
layanan komputer, yaitu, integrasi lingkungan cloud computing umum dan swasta; 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 penyedia cloud
hosting; 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 jarak jauh dan manajemen di tempat untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti lunak untuk pihak
lain; layanan komputer, yaitu, manajemen penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer dan layanan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan
pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di
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bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, membuat
indeks informasi, situs web, dan sumber daya berbasis jaringan komputer; 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, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi
pribadi yang aman; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer,
jaringan nirkabel atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; layanan komputer,
yaitu, menyediakan penyimpanan data peer-to-peer elektronik yang terdistribusi di seluruh (across) sumber daya
penyimpanan elektronik pelanggan yang tidak digunakan; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek
elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan
komputer, yaitu, menyediakan sistem penyimpanan file elektronik terdesentralisasi dan platform penyimpanan cloud open
source (open source cloud); layanan komputer, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan
komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server
database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak lain; layanan konfigurasi jaringan komputer; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan periferal komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan konsultasi teknologi; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan konsultasi di bidang komputer yang
berbasis sistem informasi bisnis; layanan konsultasi di bidang pengembangan produk dan peningkatan kualitas perangkat
lunak; layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; layanan konsultasi komputer di bidang aplikasi manajemen
pengiriman; layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan
konsultasi dekorasi interior; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur
datacenter, solusi komputasi cloud umum dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penelitian terapi gen; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian dan karbon
tanah, emisi karbon dan masalah lingkungan; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan analisis
sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan layanan tersebut di atas.; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman
komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan computing cloud; layanan konsultasi,
konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait
dengan layanan platform as a service (PAAS); layanan laboratorium; layanan laboratorium penelitian gigi; layanan
laboratorium penelitian kimia; layanan laboratorium penelitian medis; layanan laboratorium penelitian medis di bidang
onkologi; layanan laboratorium penelitian optik; layanan laboratorium pengukuran dan pengujian teknis; layanan otentikasi
pengguna menggunakan teknologi blockchain; layanan pemantauan lingkungan; layanan pemberian konsultasi teknis
sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan
telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan
komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan pemrograman komputer; layanan pemrograman komputer untuk
analisis dan pelaporan komersial; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik; layanan pemrograman
komputer untuk membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer
untuk memproses data; layanan pemrograman komputer untuk perlindungan perangkat lunak; layanan pemrograman
komputer untuk pihak lain di bidang manajemen konfigurasi piranti lunak; layanan pemrograman komputer yang berkaitan
dengan aplikasi multimedia dan interaktif; layanan pendeteksi radon; layanan pendukung piranti lunak komputer, penasehat
teknis atau komputer; layanan penelitian di bidang perangkat keras komputer; layanan penelitian di bidang protein, antibodi,
mikroorganisme, dan sel; layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian medis dan farmakologis; layanan penelitian mengenai
produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian teknis; layanan penelitian untuk
pengembangan produk baru; layanan penelitian, desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma; layanan penelitian,
pengujian dan analisis ilmiah berbantuan komputer; layanan penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis yang berkaitan
dengan peredaman suara di tempat kerja; layanan penemuan obat; layanan pengeboran, penyelesaian, produksi dan
pengujian minyak dan gas; layanan pengembangan database; layanan pengembangan permainan (game) multimedia
elektronik dan interaktif; layanan penggalian data; layanan pengujian berbantuan komputer; layanan pengujian diagnostik
berbantuan komputer; layanan pengujian teknis; layanan pengukuran teknis; layanan penilaian lingkungan; layanan penilaian
teknis, evaluasi dan optimalisasi untuk turbin, kompresor, penggunaan pompa sentrifugal dalam aplikasi minyak dan gas serta
industri; 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 jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah, merekam,
memposting, melihat, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data, presentasi,
dokumen, suara dan konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data, presentasi,
dokumen, suara dan konten multimedia; layanan penyediaan penggunaan sementara peranti lunak perintah suara secara
online yang tidak dapat diunduh ; layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh online
untuk manajemen dan transmisi data; layanan penyediaan pengukuran dan pengendalian industri; layanan penyediaan piranti
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio,
dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
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menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer;
layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi
interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar
komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna
lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan kalender; 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 penyimpanan data elektronik; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data; layanan
penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data, gambar, dan data elektronik lainnya; layanan penyimpanan elektronik
untuk pengarsipan data elektronik; 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; layanan perlindungan virus komputer; layanan perlindungan virus komputer di bidang keuangan dan perbankan;
layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan menetapkan
identitas digital untuk produk fisik; layanan rekayasa genetika; layanan sintesis oligonukleotida; layanan teknologi informasi;
layanan teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi teknis);
layanan teknologi telekomunikasi satelit; layanan untuk game platform; layanan yang berhubungan dengan mendeteksi
mengalokasikan dan meningkatkan daya memori dan penyimpanan komputasi antara peralatan komputasi dan komunikasi
pada suatu jaringan; layananan cloud dan hosting infrastruktur komputer; layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan
komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan;
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; manajemen fasilitas komputer; manajemen proyek komputer di bidang
pemrosesan data elektronik [EDP]; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan perencanaan
konstruksi]; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; melakukan analisis kimia; melakukan
evaluasi awal di bidang obat-obatan baru; melakukan interpretasi dan analisis pencitraan resonansi magnetik untuk industri
perminyakan; melakukan penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; melakukan
pengambilan sampel dan layanan analisis untuk memeriksa kontaminasi; melakukan pengambilan sampel dan layanan
analisis untuk menilai tingkat polusi; melakukan percobaan ilmiah; melakukan studi ilmiah; melakukan studi kelayakan ilmiah;
melakukan studi kelayakan teknik; melakukan studi kelayakan teknis; melakukan studi proyek teknis; melakukan studi proyek
teknis untuk proyek konstruksi; melakukan survei geologi; melakukan survei teknik; melakukan tes kontrol kualitas; melakukan
uji klinis di bidang penyakit kardiovaskular; melakukan uji klinis di bidang terapi akupunktur; melakukan uji klinis untuk orang
lain [penelitian ilmiah]; memberikan informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen
elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi;
memberikan informasi mengenai penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami;
memberikan informasi mengenai topografi; memberikan informasi peta ke terminal selular; memberikan informasi tentang
pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; memberikan
rekomendasi untuk penggunaan bahan-bahan pelapis tertentu untuk mencapai tingkat perlindungan yang diinginkan dan
menyiapkan laporan hasil inspeksi dan bahan-bahan pelapis yang digunakan untuk mencapai tingkat perlindungan yang
diinginkan; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan
memelihara situs web untuk pengguna terdaftar untuk membentuk komunitas virtual dan terlibat dalam layanan jejaring sosial
di bidang teknologi blockchain;; membuat komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk membentuk komunitas virtual dan
terlibat dalam layanan jejaring sosial di bidang teknologi blockchain;; memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data;
memproduksi atau memelihara situs web; mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; mendesain;
mendesain, selain untuk keperluan iklan; menemukan dan menandai penempatan pipa, kabel atau kabel utilitas bawah tanah;
mengambil dokumen publik dalam sifat layanan penelitian ilmiah; mengambil dokumen publik dalam sifat layanan penelitian
teknologi; mengelola situs web untuk orang lain; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan
memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengubah atau menambah fungsi untuk perangkat lunak komputer,
dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut; mengubah data atau dokumen berwujud menjadi media
elektronik; mengukur dan menganalisis emisi gas rumah kaca; mengukur emisi gas rumah kaca; meningkatkan fungsi
perangkat lunak komputer; menyediakan alat pengembangan perangkat lunak komputer, yaitu, untuk mengembangkan
aplikasi dan program perangkat lunak komputer yang memanfaatkan identitas digital untuk produk fisik dan data terkait untuk
otentikasi produk, pengambilan data produk, visualisasi data produk, analisis produk, keterlacakan produk, penghitungan
siklus produk, manajemen inventaris produk, pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk, dan informasi produk;
menyediakan aplikasi komputer yang tidak dapat diunduh pada jaringan data; menyediakan basis data daring yang dapat
dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan file audio; menyediakan chatbots dan program percakapan otomatis
lainnya; 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
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komunikasi; menyediakan informasi berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan
informasi geografis; menyediakan informasi peta; 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 layanan mesin pencari; menyediakan layanan platform perangkat lunak online yang memberi pengguna
kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings), ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi
yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah (government
agencies); menyediakan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; menyediakan mesin pencari Internet untuk internet; menyediakan
mesin pencari untuk internet di bidang keuangan dan perbankan; menyediakan paas (platform sebagai layanan); 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
aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial- menciptakan komunitas virtual- dan transmisi konten
digital; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui
situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk
pengiriman pesan instan, voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak 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 komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan
dalam penyimpanan data elektronik; 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 komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi,
menerima, mengunduh, menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual, karya audio, karya
audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komunikasi yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat
diunduh untuk mengakses menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
simulasi online yang tidak dapat diunduh untuk memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan yang digunakan
dengan teknologi blockchain; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak simulasi online yang tidak dapat diunduh
untuk memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan yang digunakan dengan teknologi blockchain untuk mewakili
barang yang dapat dikoleksi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak telekomunikasi online yang tidak dapat
diunduh untuk layanan telepon terkomputerisasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan anggota komunitas online menerima dan
mengakses token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan; menyediakan penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat
diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan penggunaan sementara program perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi
dengan komunitas online; menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer
relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh
secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak komputer untuk percakapan
menggunakan chatbots (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
manajemen data, yaitu, menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan identitas digital untuk produk fisik; menyediakan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk otentikasi produk, pengambilan data, visualisasi data, analisis data,
keterlacakan produk, penghitungan siklus, manajemen inventaris, pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk,
serta informasi produk; menyediakan perangkat lunak kontrol inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat
lunak manajemen inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang tidak
dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang diakses melalui jaringan untuk mengelola
perangkat penyimpanan jarak jauh; 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 informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan
iklan lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan penggalangan dana amal online dan jasa/layanan
donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik
melalui jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan pemesanan; menyediakan
perangkat lunak untuk memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan
mengelola profil media sosial dan akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto
terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menyediakan
perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran
tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat lunak untuk
memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); menyediakan
perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter fotografi dan efek
realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink;
menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; menyediakan perangkat lunak untuk mencari
dan mengidentifikasi titik/tempat yang diminati, acara, peristiwa penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya,
perbelanjaan dan penawaran berbasis lokal dan lokasi; 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 menemukan konten dan penerbit konten, dan
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untuk berlangganan konten; menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan
video; menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag
metadata; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis
melalui kontrak pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; menyediakan perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui
Internet, serta mode komunikasi lainnya antara perangkat komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan
komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh,
mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data
terkait; 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 pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan
tujuan; menyediakan perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; menyediakan perangkat lunak untuk streaming
konten hiburan multimedia; 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 mengembangkan, membangun dan menjalankan aplikasi
terdistribusi melalui kontrak pintar (smart-contract) open-source peer-to-peer dan platform jaringan pembayaran; menyediakan
perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan
dan acara menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; menyediakan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk semua hal
di atas; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital
untuk produk fisik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola perangkat memori; 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 program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten
situs web dan data; menyediakan program komputer; menyediakan program komputer online yang tidak dapat diunduh untuk
mengelola dan mengontrol perangkat penyimpanan; menyediakan program komputer, tidak dapat diunduh; menyediakan
sistem komputer virtual melalui komputasi awan; menyewakan komputer; merancang dan memelihara situs web; merancang
dan memelihara situs web di bidang keuangan dan perbankan; merancang mesin, peralatan, dan instrumen (termasuk bagian-
bagiannya) atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; merancang seni grafik; otentikasi data
melalui teknologi blockchain;; pemantauan erosi dan sedimentasi; 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; pemantauan kualitas air; pemantauan sinyal telekomunikasi;
pemantauan sistem kamera dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan
sistem komputer dengan akses jarak jauh di bidang keuangan dan perbankan; pemantauan sistem komputer untuk
mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi gangguan; pemantauan
situs komersial dan industri untuk mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap dan tidak mudah menguap; pembaruan
dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pembaruan dan pemeliharaan piranti lunak berbasis cloud melalui pembaruan,
peningkatan, penampungan online; pembaruan perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak komputer di bidang
keuangan dan perbankan; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pembuatan desain dan pemeliharaan situs web;
pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer;
pemeliharaan perangkat lunak aplikasi metaverse; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemeliharaan perangkat lunak
komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan; pemeliharaan perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan
mesin pengisi; pemeliharaan perangkat lunak pengoperasian konten metaverse; pemeliharaan perangkat lunak permainan
metaverse; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer;
pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-
commerce; pemeliharaan perangkat tetap dan perangkat lunak; pemeliharaan program komputer; pemeliharaan situs
komputer; pemeliharaan situs web; pemetaan; pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia;
pemrograman game komputer; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna,
profil pribadi dan informasi; pemrograman halaman web yang disesuaikan; pemrograman komputer dan desain perangkat
lunak komputer; pemrograman komputer di bidang keuangan dan perbankan; pemrograman komputer untuk industri energi;
pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman komputer untuk pemrosesan data dan sistem komunikasi;
pemrograman komputer untuk sektor medis; pemrograman peralatan multimedia; pemrograman perangkat lunak komputer
untuk evaluasi dan perhitungan data; pemrograman perangkat lunak komputer untuk kamus dan database terjemahan bahasa
elektronik; pemrograman perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; pemrograman perangkat
lunak manajemen energi; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik [EDP]; pemrograman perangkat lunak
permainan komputer; pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; pemrograman perangkat lunak
untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk
platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan server;
pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; pemrograman
program keamanan Internet; pemrograman program pengolahan data; pemrosesan informasi melalui komputer; pemulihan
data komputer; pemulihan data komputer di bidang keuangan dan perbankan; pemulihan data ponsel cerdas; pemutakhiran
perangkat tetap dan perangkat lunak; penampilan produk-produk dan perancangan secara fungsional dan pengembangannya;
pencarian dan pengambilan informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer untuk pihak lain;
pencarian geologi; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya; pendapat dan evaluasi ahli di bidang logam, baja dan
aplikasinya; penelitian agrokimia; penelitian dalam pengurangan emisi karbon; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan
pencarian; penelitian dan pencarian (prospecting); penelitian dan pengembangan farmasi; penelitian dan pengembangan
ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah dan medis; penelitian dan pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian
dan pengembangan produk; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian di bidang fisika; penelitian di bidang ilmu
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material dan teknik listrik; penelitian di bidang kecerdasan buatan; penelitian di bidang kimia dan biologi; penelitian di bidang
kimia, biologi dan fisika; penelitian di bidang pengelasan; penelitian di bidang teknologi telekomunikasi; penelitian farmasi;
penelitian hidrologi; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah dan industri; penelitian ilmiah dan industri di bidang fotovoltaik dan
kolektor surya; penelitian ilmiah dan teknologi di bidang bencana alam; penelitian ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan
pemetaan paten; penelitian industri berbantuan komputer; penelitian laboratorium di bidang ekspresi gen; penelitian
laboratorium di bidang farmasi; penelitian medis; penelitian mekanis di bidang olahraga motor; penelitian pengurangan emisi
karbon; penelitian produk; penelitian produk baru untuk orang lain; penelitian proyek teknis; penelitian teknik; penelitian teknik
mesin; penelitian teknis; penelitian teknis di bidang aeronautika; penelitian teknis di bidang pengimbangan karbon; penelitian
teknis di bidang penyeimbangan karbon dan konsultasi yang berkaitan dengannya; penelitian yang berhubungan dengan
pemrosesan data; penelitian yang berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota; penelitian yang berkaitan
dengan pengembangan perangkat keras komputer; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak
komputer; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan program komputer dan perangkat lunak; penelitian yang
berkaitan dengan perencanaan kota; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan kantor; penelitian, analisis dan desain
teknis peralatan komunikasi audio-visual; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan telekonferensi; pengaturan situs web
untuk jasa jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna; pengembangan dan pembuatan
program komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan pendukung perangkat lunak; pengembangan obat;
pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan
interaktif; pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
pengembangan perangkat lunak komputer untuk konten 3D / proyeksi 3D stereoskopik / teknologi animasi 3D; pengembangan
perangkat lunak multimedia interaktif; pengembangan perangkat lunak realitas virtual yang berkaitan dengan avatar;
pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan skema
keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu
diskon; pengembangan produk untuk orang lain; pengembangan program komputer; pengembangan situs-situs web,
penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain;
pengembangan teknis elemen struktural, perangkat, dan sistem untuk kolektor surya dan pembangkit fotovoltaik;
pengembangan video dan permainan komputer; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi;
pengenalan dan penjelasan kinerja, metode operasi, dan lain-lain untuk mesin yang membutuhkan pengetahuan, teknologi,
atau pengalaman yang sangat khusus untuk melakukan operasi yang akurat sesuai dengan tujuan komputer elektronik, mobil,
dan lain-lain.; 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 untuk mesin penelusuran yang tidak dapat diunduh dan
piranti lunak untuk proyek dan manajemen arsip; 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 dari piranti lunak yang tidak
dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis, anlisa data, manajemen informasi, manajemen pengetahuan,
manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber perusahaan dan manajemen resiko; penggunaan sementara dari
piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; penggunaan sementara dari
piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen sistem IT yang menyatu; penggunaan sementara dari piranti lunak
yang tidak dapat diunduh untuk pengelolaan lisensi piranti lunak; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat
diunduh untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, pengirima dan aplikasi manajemen daur ulang piranti lunak;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cadangan data, pemulihan, pengarsipan dan deduplikasi;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk database dan manajemen database, pengoperasian
gudang data dan otomatisasi gudang data, pengoperasian dan otomatisasi data center, integrasi aolikasi dan tabase,
transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan reproduksi, serta utnuk mengakses, mempertanyakan dan menganalisa
informasi yang tersimpan di database dan gudang data; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi pengguna komputer, dan pemantauan kepatuhan pelaporan, dan analitik;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk kepatuhan regulasi keamanan informasi; penggunaan
sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen teknologi informasi (TI), manajemen infrastruktur TI,
manajemen infrastruktur TI jarak jauh, manajemen dan inventaris aset TI, otomatisasi proses TI, manajemen daur ulang
perangkat TI, keamanan TI, pelaporan dan peramalan TI, kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja, dan fasilitasi
meja layanan pengguna TI dan fungsi help desk; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menyimpan, mengelola, melacak, dan menganalisa data bisnis; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh
untuk pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi, virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan kendali
komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data, dan
aplikasi komputer serta keamanan jaringan; pengkodean kartu magnetik; pengujian atau penelitian semikonduktor; pengujian
dan analisis material; pengujian dan evaluasi bahan; pengujian dan penelitian sehubungan dengan pencegahan polusi dan
masalah lingkungan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan listrik dan industri listrik; pengujian genetik hewan
laboratorium untuk tujuan penelitian; pengujian genetik untuk tujuan penelitian ilmiah; pengujian ilmiah berbantuan komputer;
pengujian industri berbantuan komputer; pengujian keamanan produk; pengujian kontrol kualitas; pengujian kontrol kualitas
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; pengujian kontrol kualitas produk; pengujian kontrol kualitas produk untuk
keperluan sertifikasi; pengujian kualitas; pengujian kualitas produk; pengujian kualitas produk untuk keperluan sertifikasi;
pengujian laboratorium; pengujian lingkungan; pengujian material; pengujian mineral; pengujian mineral dan minyak; pengujian
minyak; pengujian produk; pengujian sumur minyak; pengujian teknis dan layanan kendali mutu; pengujian, penelitian dan
pengembangan teknologi lingkungan; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan
makanan; pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca lainnya; pengukuran,
analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya; pengunaan sementara dari piranti lunak
yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja aplikasi; penulisan program komputer, perangkat lunak
dan kode untuk pembuatan halaman web di internet; penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode yang
ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet; penulisan program pengolahan data; penulisan teknis; penulisan teknis
untuk pihak lain, yaitu, penulisan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; penyedia jasa aplikasi
(ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat
lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak;
penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak;
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penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan
menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi, yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak
komputer dari pihak lain; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming
interface (API) untuk mengelola, melacak, melaporkan dan mengukur perencanaan media, pembelian media dan periklanan
lainnya; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan,
menargetkan, menganalisis, mengirim, dan melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia 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 manajemen hubungan pelanggan (customer relationship
management (CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau
memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan,
menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan,
menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan pengunduhan streaming
pengeposan tampilan blogging penautan berbagi atau dengan cara lain menyediakan media elektronik atau informasi melalui
jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi
(sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting,
mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang
komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman
konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices); penyedia layanan
aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman (API) dan alat pengembangan perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi cloud; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak
antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; penyedia layanan
outsourcing di bidang konsultasi teknologi informasi; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyedia
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk partisipasi klien pusat kebugaran dan
perusahaan untuk mengakses portal administrator untuk mengakses, menganalisa dan melaporkan kegiatan pengguna;
penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat
saluran musik yang dipersonalisasi untuk mendengarkan secara independen, bersamaan, dan berbagi saluran dengan
pengguna lain; 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 mengendalikan sistem hiburan
rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel;
penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan,
peralatan, pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah;
penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa audio
dan video online; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan komputer global dan
jaringan komunikasi lainnya untuk membuat profil informasi dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna atas hiburan dan
informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna dari karakteristik hiburan dan informasi, dan merekomendasikan hiburan dan
informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi tersebut; penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan
program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan
menjual inventaris iklan; penyedia platform pembelian iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan
video; penyedia situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan
dan mengelola konten suara, data, video, dan media di bidang musik dan radio; penyediaan dukungan teknis; penyediaan
informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer; penyediaan informasi peta geografis di Internet; penyediaan
informasi peta melalui jaringan komunikasi; penyediaan informasi teknis dalam bidang perangkat keras komputer,
penyimpanan data komputer, penyimpanan informasi, jaringan komputer dan antarmuka jaringan, drive disk, drive disk
komputer, dan memori elektronik; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan spesifikasi, fungsi,
kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan pengetahuan,
keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang dimaksudkan
dalam pekerjaan mereka; penyediaan informasi teknologi di bidang fashion dan produk teknologi yang dapat dipakai;
penyediaan informasi tentang pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; penyediaan informasi, saran,
dan konsultasi dalam kaitannya dengan penggantian kerugian karbon; penyediaan layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola, menganalisis, dan berbagi data untuk digunakan di
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh;
penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk meningkatkan performa komputer; penyediaan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk operasi chipset komputer dan prosesor mikro; penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk operasi semikonduktor; penyediaan penggunaan sementara
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atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk operasi sirkuit terpadu; 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 akuisisi pengetahuan, pemrosesan
pengetahuan dan presentasi pengetahuan; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan,
pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian
masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan
komunikasi, dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; 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 pengopersian perangkat lunak penggunaan sementara yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan
menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis dan organisasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh [penyedia layanan aplikasi];
penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan
pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nukleutida, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat
diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler; penyediaan platform komputasi
yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi dan data untuk komunikasi jaringan; penyediaan program
kalkulator elektronik lainnya; penyediaan sistem komputer virtual dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan;
penyediaan situs media sosial; penyediaan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi
informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan pada
penelitian pasar dan analitik data; 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; penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan
anak; penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring yang tidak
dapat diunduh; penyelenggaraan percobaan klinikal; penyemaian awan; penyewaan alat dan instrumen ukur; penyewaan alat
ukur; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan
periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive,
peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan dan pembaruan perangkat
lunak untuk pemrosesan data; penyewaan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; penyewaan fasilitas komputasi dan
penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server
redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga; penyewaan fasilitas komputer; penyewaan komputer; penyewaan
peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan komputer; penyewaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat
lunak komputer; penyewaan perangkat lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan; penyewaan perangkat lunak yang
memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan
konten audio-visual; penyewaan ruang di suatu fasilitas co-location komputer untuk penampungan pusat data bagi pihak lain;
penyewaan ruang memori di server; penyewaan ruang memori pada server untuk interaksi pengguna jejaring sosial di internet;
penyewaan ruang memori server elektronik; penyewaan server basis data kepada pihak ketiga; penyimpanan data online;
penyimpanan data terkomputerisasi; penyimpanan dokumen secara elektronik; penyimpanan elektronik dari catatan medis;
penyimpanan elektronik dari konten media hiburan; penyimpanan elektronik dari media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio,
dan data video; penyimpanan elektronik dari video digital; penyimpanan elektronik dokumen dan email yang diarsipkan;
penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik; penyimpanan foto
secara elektronik; penyimpanan gambar secara elektronik; penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi; penyimpanan
informasi keuangan secara elektronik; penyimpanan video elektronik; penyusunan laporan arsitektur; penyusunan laporan di
bidang bioteknologi; penyusunan rencana pembangunan; peramalan meteorologi; perancangan dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer terkait dengan aktivitas-aktivitas anak; perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan
rantai pasokan dan portal e-business; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak
komputer; perangkat lunak asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-
commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis dalam
perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu, peralatan
rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap udara,
penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan.
Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat lunak dan
perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac
di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) menampilkan perangkat lunak komputer
yang memfasilitasi efisiensi energi dalam sistem kontrol pengiriman energi dan sistem kontrol lingkungan; perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan perangkat jaringan untuk
pemantauan, kontrol dan otomasi di lingkungan perumahan, komersial, dan otomotif yang memungkinkan berbagi dan
mentransmisi data dan informasi antara perangkat tersebut; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan digital; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan
perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS di bidang keuangan dan perbankan; perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan,
mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jaringan perangkat elektronik konsumen.; perangkat lunak sebagai suatu
jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa,
berbagi bersama dan pelaporan biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan
mengelola proyek, alur kerja dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
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kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu
Jasa (PaaS), digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai
suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak
lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen,
nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia,
sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian  berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; 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 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); 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; perangkat lunak untuk mengedit foto yang tidak dapat diunduh; peranti lunak sebagai
layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan dalam system pemantauan, control dan otomasi
rumah dan lingkungan.; perbaikan perangkat lunak dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, dan
perangkat komputasi lainnya; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan; perencanaan dan desain agen
perjalanan; perencanaan dan desain dapur; perencanaan dan desain fasilitas olahraga; perencanaan dan desain komunitas
perumahan; perencanaan dan desain tata ruang komunitas perumahan dan komersial; perencanaan dan desain tata ruang
untuk dapur dan kamar mandi; perencanaan dan desain tempat ritel; perencanaan kota dan perencanaan kota komersial;
perencanaan pemulihan bencana komputer; perencanaan proyek teknis; perencanaan proyek teknis di bidang teknik;
perencanaan teknis dan konsultasi di bidang teknik ringan; perencanaan teknis yang berkaitan dengan proyek pengembangan
real estat; perencanaan, desain dan implementasi teknologi komputer untuk pihak lain; perencanaan, desain, pengembangan,
dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga; perlindungan jaringan komputer dan sistem komputer terhadap
serangan dari virus komputer, peretas, perusakan, intrusi tidak sah dan manipulasi data yang tidak sah; persiapan laporan
teknik; persiapan rencana arsitektur; persiapan sampel biologis untuk analisis di laboratorium penelitian; persiapan sampel
biologis untuk keperluan penelitian; persiapan sampel biologis untuk pengujian dan analisis di laboratorium penelitian;
persiapan sampel imunohistologis untuk analisis di laboratorium penelitian; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS")
layanan yang menampilkan piranti lunak untuk digunakan dalam pengumpulan, analisa, dan pemberian data dan informasi
untuk mengoptimalkan kinerja dalam proses industri, peralatan dan sistem produksi di segmen hulu, tengah dan hilir industri
minyak dan gas; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") yang menampilkan piranti lunak yang menggabungkan
komputasi otonom dan teknologi rekayasa kecerdasan buatan kognitif untuk digunakan dalam industri minyak dan gas;
platform hosting di Internet untuk pengiriman konten multimedia; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak antar-muka pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan
komunikasi cloud; 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 layanan (PaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian
yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; platform sebagai layanan [PaaS]; 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 untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima,
melacak, mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus
perdagangan secara keseluruhan; produksi karya seni untuk dimasukkan dalam konten animasi dalam film; program
manajemen resiko keamanan komputer; prospeksi minyak; proyek dan studi penelitian teknis; rangkaian-rangkaian berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide dan jasa-jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan
penelitian; rangkaian-rangkaian berbagai macam kromosom dan jasa-jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan
penelitian; rekaman cloud dan layanan penyimpanan; rekayasa pabrik; rekayasa tanggul; rekonstruksi basis data; rekonstruksi
sistem basis data untuk orang lain; rental komputer; riset dan konsultasi di bidang intelektual dan keamanan; riset industri
dalam bidang sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem
komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem)
dan sistem komputasi awan; saran teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri; saran yang berkaitan
dengan desain perangkat keras komputer; saran yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; saran yang
berkaitan dengan desain sistem komputer; saran, informasi dan bantuan dalam pengujian bahan, penelitian mekanik, dan
studi proyek teknis; saran, informasi dan bantuan mengenai pilihan dan penggunaan baja; saran, informasi dan bantuan teknis
dan ilmiah untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa di bidang logam, baja dan aplikasinya; saran, informasi dan saran
tentang bangunan terutama sehubungan dengan pilihan dan penggunaan baja; saran, konsultasi dan informasi yang
berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural; sewa
dan menyewa piranti keras komputer dan periferal komputer; sewa komputer di bidang keuangan dan perbankan; sistem
analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale
(menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem analisa dan
optimasi komputasi awan dan riset dan desain yang berhubungan dengannya; studi kelayakan ilmiah; studi kelayakan teknis;
studi proyek teknis; studi proyek teknis di bidang konstruksi; studi proyek teknis di bidang penyeimbangan karbon; survei atau
penelitian tentang perlindungan ekosistem di hutan; survei dan konsultasi pertanian terkait dengannya; survei dan penelitian
lahan dan geologi; survei geografis; survei geologi; survei hak atas tanah; survei lapangan minyak; survei laut; survei laut,
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udara dan darat; survei tanah; survei teknik; survei teknis; teknik; teknik Komputer; teknik kelautan [desain dan
pengembangan peralatan mekanis kerajinan di laut, dermaga dan instalasi pelabuhan]; teknik kelautan [desain dan
pengembangan propulsi perahu, sistem di atas kapal dan teknologi oseanografi]; teknik pemeliharaan; teknik sipil; transfer
data dokumen dari satu format komputer ke lainnya; uji klinis===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis RNA atau DNA untuk diagnosis dan prognosis kanker; Apotek; Budidaya Bunga; Budidaya jamur; Chiropractic;

Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri
dirumah dengan cara metode pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi,
neurologi, dan hematologi sehingga kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Operasi
katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa Psikolog; Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi
kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa bedah plastik; Jasa bidan; Jasa
budidaya ikan; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian
(farming), yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk
untuk produksi tanaman; Jasa inseminasi buatan; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa konsultasi pertanian,
termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan
mulut/oral care; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa make-up; Jasa nasehat yang
berhubungan dengan diet.; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan;
Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.;
Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan hewan peliharaan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan
kesehatan intra-oral; Jasa perawatan kulit; Jasa perkebunan kelapa sawit; Jasa pijat; Jasa rias pengantin; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Jasa tes psikologis termasuk jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; Jasa-jasa dibidang
evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Konseling yang
berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi
secara holistik; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan
bantuan medis; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis
melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan
pencarian data; Layanan blow rambut; Layanan informasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan klinik medis yang
menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan konsultasi
dan konseling dalam bidang obat pencegahan; Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,
dan pengelolaan berat badan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan mandi Turki; Layanan
pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan pengelolaan
berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan perawatan bulu
mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan kulit; Layanan
perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan
pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Layanan pijat relaksasi; Layanan seni menghias kuku; Layanan sinar-X;
Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam
garis mata; Layanan teknisi sinar-X; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Memberikan informasi di bidang kebugaran
jiwa; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Memberikan
informasi di bidang manajemen berat badan; Memberikan informasi di bidang nutrisi; Memberikan informasi kesehatan;
Memberikan informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini;
Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi
dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis;
Menyediakan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan;
Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi
mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan
kesehatan lainnya; Menyediakan informasi melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; Menyediakan
informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan
kesehatan; Ngeluku (Membajak Sawah); Pelayanan keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Pemeriksaan X-ray untuk
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
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pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara dan di permukaan tanah; Penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mandi
matahari; Penyediaan mandi uap panas; Penyewaan bidet; Penyewaan fasilitas sanitasi; Penyewaan peralatan dan instrumen
medis atau kedokteran hewan; Perawatan beristirahat [layanan medis dan keperawatan]; Perawatan kebersihan dan
kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan;
Peternakan; Pijat Bali; Pijat Burma; Pijat ala Hawaii; Pijat ala Thailand; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Retret
kesehatan; Ronce (Mengarang Bunga); Rumah perawatan; Rumah perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah
sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit hewan                                                                                                                                     ;
Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan;
Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Skrining DNA
untuk keperluan medis; Terapi Ayurvedic; Terapi Bermain; Terapi Bermain dengan metode tidak langsung; Terapi bermain
yang dapat diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan media mainan; Terapi meditasi; Tes diagnostik medis atau uji
laboratorium klinis; akupresur; akupunktur; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk
keperluan medis; asuhan keperawatan; bantuan dokter hewan; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; bedah
kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; berkebun; budidaya tanaman; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati,
kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang
lain; desain lansekap dan layanan berkebun; desain lanskap; desain taman; donasi sperma; donor darah; elektrolisis kosmetik;
fisioterapi [terapi fisik]; gulma membunuh dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; hair removal dengan
elektrolisis; hama memusnahkan hortikultura; hama memusnahkan untuk budidaya; hama memusnahkan untuk kehutanan;
hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; higienis
dan perawatan kecantikan untuk manusia; hortikultura; implantasi rambut; informasi medis; informasi yang berkaitan dengan
pijat; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa
akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
hewan; jasa aromaterapi; jasa belanja individual untuk orang lain; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan laut; jasa
desain bunga; jasa desain penataan bunga; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa kehutanan; jasa
khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa nasihat farmasi; jasa
pembentukan alis; jasa pemberian nasehat gizi; jasa pembibitan kuda; jasa pemijatan; jasa penata gaya pribadi; jasa penata
rias; jasa pengembangbiakan domba; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan;
jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan
pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut,
penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan
yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa peternakan; jasa peternakan kuda yang berkaitan dengan
pengembangbiakan kuda; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa sauna; jasa seorang
psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk
raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa terapi penyembuhan; jasa tes
psikologi online; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; jasa-jasa
dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil
ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu
kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan
perkebunan; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan (screening) ilmu kedokteran; jasa-
jasa pengujian ilmu kedokteran atas plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan, pengolahan dan pengujian darah
manusia dan plasma; jasa-jasa penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma;
jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; kedokteran gigi; keperawatan, medis; klinik khitan/sunat;
konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan;
konseling gaya hidup; konseling genetik; konseling gizi; konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling
medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling
psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang berkaitan dengan terapi
okupasi; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi di bidang
kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kecantikan; konsultasi kejiwaan; konsultasi kesehatan; konsultasi
make-up dan layanan aplikasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis untuk memilih kursi roda
yang sesuai, toilet, kerekan untuk kaum disabilitas, alat bantu jalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang berkaitan dengan
gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi naturopati; konsultasi online dan layanan
konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi perawatan kesehatan di
bidang terapi okupasi; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang penilaian risiko kesehatan, nutrisi, makanan,
hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai diet; konsultasi profesional di bidang pupuk
dan persiapan pertanian lainnya; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi
psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan
kehidupan laut lain yang dibudidayakan di pertanian; konsultasi terkait penanaman pohon; konsultasi yang berkaitan dengan
budidaya tanaman; konsultasi yang berkaitan dengan desain lansekap; konsultasi yang berkaitan dengan hortikultura;
konsultasi yang berkaitan dengan penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan 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
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apotek apotek; layanan aromaterapi; layanan bank darah; layanan bank darah tali pusat; layanan bank jaringan manusia;
layanan bank mata; layanan bank sel induk; layanan bank sperma; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan berkebun
dan memotong rumput; layanan bidan; layanan budidaya tanaman; layanan chiropraktik hewan; layanan chiropraktik seluler;
layanan chiropraktik untuk anak-anak; layanan chiropraktik untuk hewan; layanan chiropraktik untuk individu dengan penyakit
kronis; layanan chiropraktik untuk orang dewasa; layanan cryosauna; layanan cryotherapy; layanan dari dokter homeopati;
layanan dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan diagnosis penyakit; layanan diagnosis
psikologis; layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan diagnostik medis dan bedah;
layanan dokter; layanan dokter gigi; layanan donasi sperma manusia; layanan drainase limfatik; layanan ekstensi bulu mata;
layanan elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan evaluasi medis; layanan evaluasi medis untuk pasien yang
menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan flebotomi; layanan ginekologi;
layanan hair removal dan reduksi permanen; layanan hair removal pribadi; layanan informasi medis dan kedokteran hewan
yang disediakan melalui Internet; layanan informasi medis disediakan melalui Internet; layanan informasi terkait lensa kontak
dan kacamata; layanan informasi veteriner disediakan melalui Internet; layanan inseminasi buatan; layanan inseminasi buatan
untuk hewan; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kebidanan dan ginekologi; layanan kebugaran (wellness)
perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka
membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari
mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan
terkait; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan
kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi hewan; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan
kedokteran hewan; layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan kejiwaan;
layanan kemoterapi; layanan keperawatan anak; layanan keperawatan geriatri; layanan kesehatan mental; layanan kesehatan,
yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik
bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan
konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan
dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan
berat badan; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konseling psikologis di bidang
olahraga; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk medis; layanan konsultasi
dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan konsultasi
nutrisi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian gulma, hama dan hama di bidang pertanian,
hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan perawatan non-kimia
untuk pertanian berkelanjutan dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk
di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk
kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan
pupuk pertanian dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian, hortikultura, dan
kehutanan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang
irigasi dan pemupukan; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi diet;
layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi rias online; layanan konsultasi rias yang
disediakan secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan koreksi penglihatan laser; layanan kosmetik; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel
yang diambil dari pasien; layanan laser hair removal; layanan mandi hewan peliharaan; layanan manikur dan pedikur; layanan
medis dan bedah; layanan medis dan kedokteran hewan; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA,
genetika, dan pengujian genetik; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan untuk orang tua;
layanan medis di bidang diabetes; layanan medis di bidang fertilisasi in vitro; layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis
di bidang onkologi; layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir;
layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan darah manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah
manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan,
perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel manusia;
layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang; layanan mematok tulang;
layanan memotong rumput; layanan mengepang rambut; layanan microblading; layanan mikrodermabrasi; layanan obat
menghilangkan rambut; layanan oftalmologi; layanan operasi penglihatan laser; layanan optometri; layanan ortodontik;
layanan panggilan rumah medis; layanan panti jompo; layanan pas alat bantu dengar; layanan patologi yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan pedikur; layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan pejantan dan pembiakan untuk
hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk kuda; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan peliharaan; layanan
pejantan dan pembibitan untuk kucing; layanan pejantan dan pembibitan untuk ternak; layanan pejantan untuk hewan; layanan
pejantan untuk kuda; layanan pejantan untuk ternak; layanan pelurusan rambut; layanan pemandian umum untuk keperluan
kebersihan; layanan pemantauan jantung transtelephone; layanan pembiakan anjing; layanan pembibitan pohon; layanan
pembibitan tanaman; layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan pemuliaan
babi; layanan pemuliaan kucing; layanan pemuliaan ternak; layanan pemuliaan untuk hewan peliharaan; layanan pemupukan
in vitro; layanan pemupukan in vitro untuk hewan; layanan pemutihan gigi; layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pencitraan medis; layanan pengencangan kulit laser;
layanan pengendalian hama untuk akuakultur; layanan pengendalian hama untuk hortikultura; layanan pengendalian hama
untuk kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur,
hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian, 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
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medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian dan
pemeriksaan psikologis; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penilaian psikologis;
layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan penyamakan airbrush; layanan penyamakan
airbrush untuk tubuh manusia; layanan penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit kosmetik untuk manusia;
layanan penyaringan kesehatan di bidang asma; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep apnea; layanan penyaringan
kesehatan mental; layanan penyaringan kolonoskopi; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur; layanan penyaringan
medis di bidang asma; layanan penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular; layanan penyaringan obat
pra-kerja; layanan penyaringan osteoporosis; layanan penyaringan penggunaan narkoba; layanan penyaringan vaskular;
layanan penyaringan visi; layanan penyembuhan reiki; layanan penyemprotan penyemprotan; layanan penyesuaian lensa
kontak dan lensa kacamata; layanan penyesuaian lensa optik; layanan perawatan anjing; layanan perawatan bedah; layanan
perawatan body wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan bungkus lumpur; layanan
perawatan bungkus selulit; layanan perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan
perawatan bungkus tubuh parafin; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput
laut; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan gigi keliling; layanan
perawatan halaman; layanan perawatan kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan
disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kecantikan
untuk hewan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan
oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan
perawatan kesehatan untuk membantu individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati
kanker; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan kesehatan yang dikelola;
layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran
(wellness) dan pencegahan, program pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian
(management) penyakit dan program pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan kesehatan, yaitu,
program kesehatan yang terdiri dari aturan diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan kosmetik; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku;
layanan perawatan medis; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan perawatan medis yang
disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan pembungkus payudara; layanan perawatan penarikan untuk pecandu;
layanan perawatan rambut; layanan perawatan selulit; layanan perawatan tanaman; layanan perawatan tangguh dalam sifat
bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan perawatan di rumah; layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan
perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan
perlebahan lebah; layanan perming bulu mata; layanan pertanian serangga; layanan pertanian ternak; layanan pertanian,
hortikultura dan kehutanan; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat
kaki; layanan pijat refleksi; layanan pijat shiatsu; layanan psikologi individu dan kelompok; layanan psikoterapi dan terapi
okupasi; layanan psikoterapis; layanan pusat kesehatan; layanan rawat jalan dan rawat inap; layanan reboisasi; layanan
rumah istirahat; layanan rumah kaca; layanan rumah konvensional; layanan rumah sakit; layanan rumah sakit hewan
peliharaan; layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan
salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon penataan rambut;
layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut;
layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota layanan
militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita, pria dan
anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan sanatorium; layanan sauna;
layanan sedot lemak; layanan semprot tanning salon; layanan skrining diabetes; layanan skrining hepatitis; layanan skrining
kanker paru-paru; layanan skrining kanker payudara; layanan skrining kanker prostat; layanan skrining kanker serviks; layanan
skrining kanker testis; layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan solarium; layanan spa; layanan
spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh
dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari;
layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine; layanan terapi; layanan terapi
bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan terapi suara dan bicara; layanan
threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis; layanan visagists; layanan
waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan wisata medis menjadi
pengaturan perawatan medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi; manikur; meditasi untuk
kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit kardiovaskular; melakukan
penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness); memberikan informasi di
bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi di bidang konseling
dan perawatan psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi di bidang penataan rambut;
memberikan informasi di bidang pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan; memberikan informasi gizi tentang
makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi tentang minuman untuk keperluan
penurunan berat badan medis; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian obat-obatan; memberikan informasi
kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan informasi medis;
memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang geriatri; memberikan informasi
medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan informasi melalui
internet di bidang diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga untuk keperluan hortikultura;
memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung dan stroke; memberikan informasi online
tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon; memberikan
informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang berkebun; memberikan informasi
tentang fasilitas mandi Turki; memberikan informasi tentang fasilitas pemandian umum; memberikan informasi tentang
kecantikan; memberikan informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; memberikan informasi tentang
suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait chiropractic; memberikan informasi terkait dengan hama
pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait dengan panduan diet dan nutrisi;
memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut
dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan produk medis; memberikan informasi terkait layanan salon
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kecantikan; memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait pembiakan hewan; memberikan informasi
terkait pembunuhan gulma; memberikan informasi terkait penanaman pohon taman; memberikan informasi terkait
penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk dan
bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan pertanian;
memberikan informasi terkait perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi untuk koordinator program kebugaran
(wellness); memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan
kesehatan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan medis; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang
cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan tanaman pot; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan sendi yang terkilir,
keseleo atau patah tulang; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan;
memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran medis di bidang
dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan;
membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; memotong rambut; menenun rambut; menganalisis komposisi tubuh
manusia atau hewan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan fasilitas
bak mandi air panas; menyediakan fasilitas mandi Turki; menyediakan fasilitas pemandian umum; menyediakan fasilitas
perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan
fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit;
menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan
kebugaran untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan
klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis;
menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi kecantikan atau estetika;
menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai penggunaan
dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; menyediakan informasi
online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; menyediakan informasi online tentang
pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui
sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran (wellness); menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness),
yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling;
menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu,
pengendalian (management) perawatan kronis; menyediakan layanan perawatan penghentian merokok; menyediakan layanan
program penurunan berat badan; menyediakan layanan skrining kanker; menyediakan panci tempat tidur untuk pasien dalam
lingkungan rumah sakit; menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan rumah pemandian;
menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara; merangkai bunga;
merek binatang; microblading; moksibusi; naturopati; operasi; operasi hewan; operasi plastik; operasi pohon; osteopati;
panduan diet dan nutrisi; parafango membungkus layanan perawatan; pas anggota tubuh buatan; pekerjaan yang
berhubungan dengan terapi; pelayanan medis; peletakan halaman; peletakan rumput; peletakan rumput buatan; peletakan
tanah; pemasangan kacamata; pemasangan lensa kontak; pemasangan perangkat ortopedi; pemasangan perangkat prostetik;
pemasangan tungkai tiruan, perangkat prostetik dan prostesis; pemberian perawatan psikologis; pemberian saran psikologis;
pembiakan binatang; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pembuatan karangan bunga; pembunuhan gulma;
pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemeriksaan fisik; pemeriksaan kesehatan; pemeriksaan pap
ginekologis; pemicu titik pijat; pemijatan; penanaman pohon; penanaman pohon kebun; penanaman pohon untuk tujuan
penyeimbangan karbon; penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; penataan rambut; pengangkatan laser dari
varises; pengeluaran obat-obatan; penggantian rambut; penghancuran parasit untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan;
penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghapusan
laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah
tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judo-seifuku]; pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah
tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); pengobatan homeopati [layanan pengobatan alternatif]; pengobatan homeopati [layanan
pengobatan komplementer]; pengujian genetik hewan untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian genetik untuk tujuan
medis; pengujian kejiwaan; pengujian kepribadian untuk tujuan psikologis; pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan
diagnostik atau perawatan; pengujian narkoba terhadap para peserta olahraga untuk penggunaan zat-zat yang meningkatkan
kinerja secara ilegal atau terlarang; pengujian narkoba untuk penyalahgunaan zat; pengumpulan dan pelestarian darah
manusia; penilaian risiko kesehatan; penyaringan alkohol untuk keperluan medis; penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk
keperluan medis; penyebaran informasi mengenai jasa-jasa tersebut diatas melalui suatu jaringan komputer global;
penyebaran pupuk; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian
melalui udara dan permukaan; penyebaran pupuk di udara; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan;
penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi medis sehubungan dengan
perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya melalui proses pertanian via
situs web; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan
kebersihan untuk manusia atau hewan.; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang berkaitan dengan
modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat;
penyediaan rumah mandi; penyemprotan insektisida untuk hortikultura; penyemprotan insektisida untuk kehutanan;
penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; penyemprotan insektisida untuk pertanian;
penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan pertanian; penyewaan alat diagnostik medis ultrasonik;
penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan alat-alat pertanian; penyewaan hewan
untuk keperluan berkebun; penyewaan instalasi sanitasi; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon
estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan alat-alat yang menggunakan sistem iontophoresis untuk
pengobatan atau pengkodisian kulit untuk tujuan rumah tangga; penyewaan mesin dan peralatan medis; penyewaan mesin
dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan mesin pemotong rumput; penyewaan
peralatan berkebun; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan peralatan dan instalasi medis;
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penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan gigi; penyewaan peralatan medis; penyewaan peralatan
medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan memancing untuk tujuan penangkapan ikan komersial; penyewaan
peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga; penyewaan peralatan
pertanian; penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan peralatan tata rambut; penyewaan rangkaian bunga; penyewaan
robot bedah; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis; penyewaan ternak; penyewaan
toilet portabel; penyewaan wastafel dapur; penyisipan microchip subkutan ke dalam hewan peliharaan untuk tujuan pelacakan
dan identifikasi; perawatan Rambut; perawatan [medis]; perawatan anjing; perawatan bungkus tubuh; perawatan di rumah-
kunjungan; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan hewan ternak; perawatan higienis untuk hewan;
perawatan higienis untuk manusia; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga; perawatan kecantikan kaki; perawatan
kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan
dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; perawatan kesuburan;
perawatan kucing; perawatan kuda; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser
kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser
kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan laser kosmetik varises; perawatan lulur;
perawatan medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan kecantikan; perawatan paliatif; perawatan
pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit wajah; perawatan
psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan pengawasan diet penurunan berat badan; persewaan peralatan medis;
persewaan sarang lebah; persewaan tanaman pot; persewaan wastafel; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan laporan
psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah
perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis untuk keperluan medis; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker; pertamanan; pertamanan (landscaping) dan perawatan kebun-kebun; pijat amatsu;
pijat anjing; pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat ayurvedic; pijat batu panas; pijat cangkang lava panas; pijat dan pijat terapi
Shiatsu; pijat drainase limfatik; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat kuda; pijat lomilomi; pijat menggunakan kursi; pijat
olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat swedia; pijat terapi; pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang;
psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi fisik; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol;
rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat; restorasi
habitat hutan; restorasi rambut; rumah khitan/sunat; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan
rambut; salon penyamakan dan layanan solarium; saran diet; saran farmasi; saran medis untuk individu penyandang cacat;
saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif; saran yang berkaitan dengan alergi;
sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; seeding udara; sepatu kuda dan memelihara kuku kuda [layanan pengangkut
barang]; skrining medis; skrining medis yang berkaitan dengan jantung; skrining obat untuk keperluan medis; tata rambut; tato;
tato binatang peliharaan untuk tujuan identifikasi; terapi akupresur; terapi anak berkebutuhan khusus; terapi anti-merokok;
terapi bantuan hewan; terapi berbicara; terapi fisik; terapi moksibusi; terapi musik; terapi musik untuk keperluan fisik,
psikologis dan kognitif; terapi okupasi dan rehabilitasi; terapi psikologis untuk bayi; terapi reiki; terapi seni; terapi tubuh; terapi
wicara dan pendengaran; tes penglihatan; tes psikologis untuk keperluan medis; tindik badan; vermin memusnahkan untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; waxing obat menghilangkan
rambut; ===
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CANDY ZHOU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 9 NINE LUMINOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNGU HIJAU HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beksi; Bimbingan belajar (bimbel); Cokek; Database online di bidang hiburan; Distribusi film; Distributor perangkat lunak

permainan; 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.; 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; Instruksi jiu-jitsu Brasil;
Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika; Jasa Instruktur; 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 dan pendidikan,
seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan
gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon genggam; Jasa hiburan, yaitu, mengatur,
mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari
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tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer dan video; Jasa konsultasi
kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa medis; Jasa
mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik;
Jasa pelatihan; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa
pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan
control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen,
pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk
manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus
pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan
secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi,
akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam; Penyediaan pelatihan secara online;
akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di
bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi,
pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang
teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus
pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar,
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan
seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus
pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya
profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan;
menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan (training)
atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis;
pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan
mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik;
Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar;
Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel,
satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa
pendidikan kuliner; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa penerbitan; Jasa pengadaan tiket
untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan
dan kebudayaan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving;
Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan PC; 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 permainan melalui internet; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang berkaitan dengan diet dan pola
makan; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa
permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; 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 produksi dan
presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa
publikasi; Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan
elektronik; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; 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 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 presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi
pendidikan di luar negeri; Klinik; Klub Bola Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub penggemar untuk tujuan hiburan;
Komunitas Basket; Komunitas Olahraga Basket; Komunitas pendidik dan pengajar; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus
golf; Kursus pengembangan diri; Kursus selam; Latihan untuk pegawai; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan,
olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai
fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); 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 yang berhubungan dengan liga basket fantasi; 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 kamp sepakbola
Amerika; Layanan klub kesehatan; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan kursus
selam (diving); 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 yang berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata, media dan telekomunikasi,
keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
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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 penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras dan piranti lunak
komputer; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan perencanaan pesta; Layanan
permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan
dengan hotel dan resort; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Lembaga Pendidikan dan
Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga pengajaran; Liga Pertandingan Sepak Bola; 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 hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global;
Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi,
pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang
ilmu geologi, mineral dan batubara; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan bakar;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar;
Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain,
seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi,
film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara
televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan
konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia;
Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi;
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 kegiatan budaya; Menyediakan layanan berbagi dan mencari
foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; 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; Ngerudat; Pelatihan pencak silat; Pelatihan terapi
gendam; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal
audit; Pemberian gelar kehormatan; 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; Pemutaran dan penyewaan
film; Pendidikan menyelam; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an
Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara
hiburan dan olah raga; Pengajian (Jasa Pendidikan); 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 konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengeditan film;
Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan olahraga; 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 dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan klub anggota
pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan
manajemen memasak, hotel dan restoran; 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 pertandingan
(pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyewaan dekor; Penyewaan film; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perencanaan acara
dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan
sosial; Permainan Adu Dengkul; Permainan Merak-Merak Sintir; Pesantren (Jasa Pendidikan); Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Produksi film; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online
dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi game komputer online; Publikasi teks-teks, buku-buku,
majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; Pusat kesehatan yang
menyediakan jasa konsultasi diet; Reportasi hasil fotografi; Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional); Sekolah Basket dengan
Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah Sepak Bola; Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman kanak-kanak (TK);
Tari Japin; Tari Samrah; Tempat untuk membaca buku di tempat; Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); Universitas; Yapong
(Tari Tradisional Betawi); acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan sinematografi; 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; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bermain game; cacat untuk acara olahraga; coaching
[pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; 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 program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem
televisi kabel; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; fashion
show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk
tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; 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
daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat
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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 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 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 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 di alam fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam pertunjukan tari; 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 tarian; 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; informasi hiburan;
informasi hiburan on-line; informasi pendidikan; informasi tentang kegiatan rekreasi; 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; instruksi aikido;
instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; 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 mengemudi;
instruksi mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit;
instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi musik; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi sanshou;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi tari untuk anak-anak; instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju;
instruksi wing chun; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan musik; jasa hiburan wisata
dalam air; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan.; jasa
hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan
dengan musik; 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 yang berkaitan dengan musik; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat
yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pelatihan
beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemesanan
atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema
pembeli yang sering; jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas;
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,
mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan
online; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penulisan naskah; jasa penyediaan bantuan untuk
pendidikan; 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 produksi film; jasa produksi musik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa rekreasi; jasa saran yang berkaitan dengan
karir [nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa akademi bahasa; 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 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 manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet
sepatu roda; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online;
jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; jurnal online,
yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kasino, permainan, dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan olahraga;

Halaman 239 dari 840



kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; kelas pengayaan; kelompok
bermain; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub kesehatan untuk latihan fisik; komposisi dan produksi
musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; 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 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 lokakarya pelatihan; 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; kursus
bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus snorkeling;
layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
hiburan; layanan arcade hiburan; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan country club; layanan disc jockey; layanan diskotik; 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 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 gimnasium; layanan golf caddy;
layanan hiburan; layanan hiburan audio; 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 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 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 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 online;
layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan informasi jadwal film;
layanan instruksi dan pelatihan; 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 karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang
mobile; layanan kebun botani; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam
sifat hiburan; layanan klub hiburan; 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 polo; 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 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 berkelanjutan; layanan pelatihan di bidang pengembangan
perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan disediakan
melalui simulator; 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 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 teknologi medis; layanan pelatihan
simulasi penerbangan; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan

Halaman 240 dari 840



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 dalam bentuk
kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan
dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan
pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan
dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan
kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum;
layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang disediakan 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
universitas; 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, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); 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 digital on-line;
layanan penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan
penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; layanan
pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; 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 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 penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film;
layanan penilaian pendidikan online; layanan perekaman audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital;
layanan perjudian; layanan perjudian online; 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 perpustakaan; layanan perpustakaan
akademik on-line; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online; layanan
perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaan-perpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi video musik; layanan
pusat hiburan; layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan salon bingo; layanan
salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa; layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan
sekolah korespondensi; layanan sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sinematografi; layanan studio film;
layanan studio film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan taman hiburan; layanan
taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan
teknisi pencahayaan untuk acara-acara; layanan transkripsi musik; 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 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 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; melukis wajah; memberikan informasi
instruksional tentang poker; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; 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]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online;
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 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
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
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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 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 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 kejuaraan dan kompetisi speed skating; 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, 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
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 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 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 pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya;
mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; 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, 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, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur, mengadakan dan
mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan;
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
olahraga 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 kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, mengatur dan
melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; 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 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;
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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 catatan pertunjukan olah raga untuk golf; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas
olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan gelanggang track sepatu roda; menyediakan fasilitas
baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bowling; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk keperluan
hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan
komunikasi global; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak;
menyediakan informasi mengenai artikel koran; menyediakan kamar biliar; 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, kelas master, kuliah,
lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan kursus
pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan lapangan baseball; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan
latihan hewan; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah
asrama; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa
pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; 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 video online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi
seni; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
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; mikrofilm; olahraga
dan acara olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; 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 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 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
pertunjukan; organisasi demonstrasi mobil; 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 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 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 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 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
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 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; pameran budaya; pameran kesenian;
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pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan
loka karya dan seminar; pelaporan sindikasi berita; pelatihan bahasa; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis di bidang
neuromarketing; pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia;
pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan];
pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran;
pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan; pelatihan meditasi; pelatihan orang dewasa; pelatihan
pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan pengemudi kendaraan komersial; pelatihan praktis [demonstrasi];
pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk
hewan; pelatihan sepeda motor; pembelajaran multimedia; pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di kelas
untuk tujuan pendidikan; pembinaan di bidang olahraga; pembinaan olahraga; 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 seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan
anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di
bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan untuk
tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik;
pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa; 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 buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan buku secara
multimedia; penerbitan desktop elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; 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 surat kabar multimedia; penerbitan
video game multimedia; pengajaran bahasa; pengajaran musik; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan
pendidikan atau hiburan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival;
pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan dan
penyelenggaraan seminar; 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 konser; 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, 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; 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 teks
tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi; 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; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau
kongres; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan
sepeda; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan
pacuan kuda; 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; penilaian atas karya
untuk tujuan pendidikan; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penyebaran materi pendidikan;
penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan berita secara online;
penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; 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 rekreasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan
animasi melalui Internet atau jaringan komputer global; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan
permainan; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan
video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan
hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan jasa
hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan musik digital
(tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global;
penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan pelatihan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran
(tuition) dan pelatihan; penyediaan permainan video online; penyediaan program televisi, program radio, film, material audio
dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di download); penyelenggaraan acara hiburan langsung;
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 festival film; penyelenggaraan forum pendidikan secara
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langsung; penyelenggaraan kompetisi golf profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi;
penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan
kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan
seminar di bidang onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan game
kasino; penyewaan kamera video; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing),
mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan peralatan
game; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyutradaraan film, selain film iklan;
perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; 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 perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; 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, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik;
perkumpulan alumni sekolah; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; 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 panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; 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 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 opera;
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 variety show; 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 acara permainan televisi; produksi dan distribusi gambar bergerak; 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 penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan
penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi
dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi drama; produksi efek khusus film;
produksi efek khusus untuk film; produksi film; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR);
produksi film di studio; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan
serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan; produksi fitur hiburan
langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk
pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan
langsung dan fitur televisi; 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 pencahayaan untuk tujuan hiburan; 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 podcast; produksi podcast video; produksi program audio; 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 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 video; produksi siaran radio; produksi studi
film; produksi teater makan malam; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi,
pertunjukan dan penyewaan film; program pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program-
program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading naskah; publikasi buku elektronik online; publikasi buku musik;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet;
publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog];
publikasi komposisi musik; 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 pendidikan termasuk
secara online; publikasi teks dan gambar, termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; puisi dan
penulisan lirik; rekaman audio dan produksi; rekaman audio dan produksi untuk video dan film; salin mengedit; sekolah
Keperawatan; sulih suara; sulih suara bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar
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malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan; teks film dan video tertutup; tempat peminjaman
buku; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi braille; ujian pendidikan; ujian
pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===
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digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian dengan standar industri;
Analisis risiko polusi; Analisis sistem komputer di bidang keuangan dan perbankan; Backup data di luar situs yang berkaitan
dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis; Bidang fisika (Penelitian); Bukti layanan konsep untuk orang lain, yaitu, konsultasi ilmiah dan teknis dan layanan
penelitian yang berkaitan dengan desain eksperimen, persiapan perpustakaan, kontrol kualitas perpustakaan, pelacakan
sampel, kontrol kualitas sampel, dan persiapan protokol dan panduan pengguna yang disesuaikan; Desain chip semikonduktor
untuk orang lain; Desain dan pengembangan perangkat lunak aplikasi metaverse; Desain dan pengembangan perangkat
lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari
awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pengelolaan rantai pasokan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan
pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat
lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer
dan video games; Desain dan pengembangan realitas virtual realitas tertambah dan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas campuran; Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Desain karakter game; Desain karakter game online;
Desain komputer, komputer notebook, komputer laptop, komputer portable dan komputer genggam; Desain mikrokomputer,
sirkuit  frekuensi-tinggi, peralatan optoelektronik serta sistem catu daya; Desain peralatan dan mesin-mesin untuk keperluan
pengemasan; Desain perangkat lunak komputer dalam bidang keamanan, peranti pengunci serta kendali akses; Desain
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan mesin, terminal serta untuk peralatan pengendali akses serta pemonitor
waktu; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan
perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui
perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan
cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat
lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak
dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan
cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain
perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk
telepon pintar; Desain permainan (game); Desain produk; Desain rumah dan pusat pengembangan; Desain seni grafik; Desain
sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Desain telepon; Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi;
Desain, pembuatan atau pemeliharaan program kalkulator elektronik; Desain, pengembangan, dan implementasi perangkat
lunak untuk platform komputasi terdistribusi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat
lunak komputer; Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; Diagnostik
klinikal dan jasa-jasa konsultasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
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obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Disain
perangkat lunak komputer untuk orang lain; Disain sirkuit terpadu untuk orang lain; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs
web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting platform perdagangan
elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform
untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan dari produk kemasan; Hosting perangkat lunak
aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan jaringan komputer; Infrastruktur-sebagai-layanan
dalam bentuk layanan dukungan teknis, yaitu layanan manajemen infrastruktur jarak jauh dan di lokasi setempat untuk
pemantauan, administrasi, dan manajemen TI sistem cloud  untuk umum dan swasta serta sistem aplikasi; Inspeksi analisis
dan evaluasi unit boiler; Inspeksi-analisis-dan evaluasi unit boiler; Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan komponen
piranti lunak komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Integrasi jaringan komputer dalam industri pengemasan; Integrasi
jaringan komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Integrasi perangkat lunak komputer dalam industri
pengemasan; Integrasi perangkat lunak komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Integrasi sistem
komputer dalam industri pengemasan; Integrasi sistem komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Jasa
Sertifikasi Profesi; Jasa analisa data teknis; Jasa analisis industri dan penelitian, yaitu, analisis industri dan evaluasi material
yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian dengan standar
industri, penelitian industri di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa
analisis kegagalan produk; Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi untuk foto studio; Jasa desain dan pengembangan
perangkat lunak; Jasa desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak komputer; Jasa desain interior dan
konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang
dan renovasi; Jasa desain mesin pencarian; Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa dukungan komputer [pemrograman
dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa eksplorasi dan penelusuran gas hidrokarbon; Jasa
eksplorasi minyak dan gas; Jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya, yaitu,
penelitian ilmiah, analisis dan pengujian material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi;
Jasa informasi komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa
pengetahuan dan teknologi, penelitian dan desain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
program computer; Jasa jaringan keamanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan jaringan
komunikasi terkomputerisasi; Jasa keamanan pengiriman data dan transaksi melalui jaringan komputer; Jasa keamanan untuk
akses kendali ke komputer, jaringan elektronik dan database; Jasa kepatuhan teknik; Jasa komputer sehubungan dengan
sertifikasi transaksi bisnis dan persiapan laporannya; 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 komputer, yaitu penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak
untuk penyaringan kolaboratif dan optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk
meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang
kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa konsultasi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan makanan dan
suplemen makanan; Jasa konsultasi mengenai rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis
pelarut.; Jasa konsultasi perangkat lunak; Jasa konsultasi teknis, desain dan rekayasa untuk pihak lain di bidang produksi
logam; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel, termasuk telepon
bergerak; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan disain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel termasuk telepon
bergerak untuk digunakan dengan sistem komunikasi dan komputer; Jasa layanan (SaaS) untuk menghubungkan data dari
sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan
pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.;
Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa merancang, mengembangkan,
merekayasa rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa pembuatan perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait
rantai pasokan industri konstruksi; Jasa pemetaan komputer online; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs web dan
tautan situs web ke informasi geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu
pemecahan masalah terkait piranti lunak komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan masalah yang
sifatnya mendiagnosis perangkat jaringan komputer dan masalah piranti keras telekomunikasi; Jasa pengelolaan sistem
pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; 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 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 pengujian atau penelitian sistem jaringan telekomunikasi; Jasa pengujian kepatuhan; Jasa pengujian kepatuhan teknis;
Jasa pengujian kontrol kualitas, yaitu, jasa pengujian kontrol kualitas produk; Jasa pengujian kualitas, yaitu, jasa pengujian
kualitas produk; Jasa pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi
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situs arsitek; Jasa pengujian, pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan
dengan mitigasi resiko; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk
mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan
menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin
pencarian untuk internet; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang
berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa penyediaan
penggunaan sementara peranti lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan
membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet; Jasa penyediaan software digital
interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; Jasa penyimpanan data
yang terkomputerisasi; Jasa perancangan bahan pengepakan; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT),
komputasi, dan komputasi awan; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
berupa perangkat lunak untuk menghubungkan data dari sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat
yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan,
manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan,
memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk
mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa
proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen infrastruktur; Jasa
rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa rekayasa dan desain di bidang aplikasi
penerbangan; Jasa rekayasa, khususnya perencanaan proyek teknis dan desain rekayasa jalur untuk pemrosesan produk
web; Jasa sertifikasi untuk efisiensi energi bangunan; Jasa teknik dan konsultasi teknik, yaitu evaluasi ilmiah dan teknologi
yang berupa evaluasi pengukuran di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas
bumi, perkiraan yang berupa perkiraan geologi, penelitian yang berupa penelitian teknik, dan laporan yang berupa
penyusunan rencana dan gambar teknik untuk orang lain; Jasa teknik listrik; Jasa teknologi, yaitu pengoptimalan produk yang
berupa pengembangan produk untuk optimasi; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk bantuan ponsel,
komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke jaringan, yang
disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa laboratorium ilmu
kedokteran; Jasa-jasa memprospek gas; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan
konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak
komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk
perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan
situs-situs web; Jasa-jasa penelitian (survey) ladang-ladang minyak dan gas; Jasa-jasa penyanggaan teknikal; Jasa-jasa
penyuntingan untuk program-program komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk melindungi komputer dari gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk memfasilitasi komunikasi video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio, video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit,
mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel, sistem distribusi konten, dan sistem
komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan oleh komunikasi
broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan dan untuk manajemen akun pelanggan;
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) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat
lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan
dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan
manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan
, pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk mengimpor, menciptakan, dan mengelola data
untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran; Jasa-jasa perencanaan teknologi;
Jasa komputer sehubungan dengan pencarian database dan situs web komputer yang disesuaikan; Jasa perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer; Komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Konsultasi desain sistem
komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Konsultasi dibidang jaringan
komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Konsultasi teknik
telekomunikasi; Konsultasi teknis dalam kaitannya dengan layanan penelitian yang berkaitan dengan makanan dan suplemen
makanan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Konversi data program
komputer dan data bukan konversi fisik di bidang keuangan dan perbankan; Laboratorium medis; Layanan analitis yang
berkaitan dengan komputer; Layanan aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang konferensi
berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara
dan panggilan; Layanan desain dan pembuatan situs web; Layanan desain iklan; Layanan diagnostik komputer dalam
menganalisis dan mengurutkan berbagai macam asam (acid) dan molekul biologis lainnya; Layanan dukungan teknis untuk
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jaringan komputer dan solusi konferensi video dan jaringan komputer dan layanan solusi manajemen konferensi video, yaitu,
layanan pemecahan masalah dalam mendiagnosa masalah melalui sistem konferensi video dan piranti lunak jaringan
komputer, serta melalui pemantauan sistem jaringan komputer untuk tujuan dukungan teknis; Layanan dukungan teknis yang
tersedia online, melalui email dan melalui telepon; Layanan ekstraksi data web; Layanan hosting situs web; Layanan informasi
yang terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan untuk perangkat
untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan informasi, nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Layanan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang
ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan
komputer yaitu hosting fasilitas web online untuk orang lain untuk menyelenggarakan dan mengadakan pertemuan acara dan
diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; Layanan komputer yaitu membuat komunitas virtual untuk
pengguna terdaftar untuk mengatur grup dan acara berpartisipasi dalam diskusi mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan
mereka dan terlibat dalam jejaring sosial bisnis dan komunitas; Layanan komputer, layanan dukungan komputer, layanan
teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu menyediakan portal internet yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dari jarak jauh dengan sistem pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan
lingkungan; Layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia di tempat untuk menyimpan,
menganalisis, dan berbagi informasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; Layanan komputer, yaitu,
memfilter email yang tidak diinginkan; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur
grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas; 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 komputer,
yaitu menyediakan situs internet yang menampilkan teknologi untuk digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol,
dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan konsultasi dan dukungan teknis, untuk disain dan pengembangan alat dan
sistem elektronik untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular
pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan pemeliharaan dan inspeksi perangkat lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan keamanan
informasi; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform pelacakan dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi
perencanaan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; Layanan konsultasi yang
berkaitan dengan teknologi penyerapan geologis karbon dioksida; Layanan pembaruan grafik; Layanan pemrograman
komputer untuk keamanan data elektronik di bidang keuangan dan perbankan; Layanan pemrograman perangkat lunak
komputer; Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan penyedia hosting awan (cloud)
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan
penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk perdagangan, penyimpanan,
pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi
pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman
pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan 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; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Layanan perangkat lunak, pemrograman
dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Layanan piranti lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud
hosting dan piranti lunak infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain untuk penggunaan pada manajemen
database; Layanan rekayasa perangkat lunak untuk pemrosesan data; Layanan sertifikasi produk; Layanan teknik dan
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konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan proses pengisian; Layanan teknik dan konsultasi dalam industri
pengemasan; Layanan teknik yang berkaitan dengan desain sistem elektronik; Layanan teknis untuk mengunduh permainan
video; Layanan teknologi dan konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan proses pengisian; Layanan teknologi
dan konsultasi dalam industri pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis
elektronik berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang
dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer
dan jaringan komunikasi; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui jaringan  komunikasi; Memberikan informasi
tentang teknologi ilmiah melalui komunikasi menggunakan terminal komputer, termasuk yang disediakan melalui Internet;
Memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web di bidang keuangan dan perbankan;
Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain yang berkaitan dengan manajemen data dan pengembangan infrastruktur
teknologi informasi; Membuat dan mendesain halaman web untuk orang lain; Membuat dan mendesain halaman web untuk
orang lain di bidang keuangan dan perbankan; Membuat situs web; Membuat situs web di bidang keuangan dan perbankan;
Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah,
memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyajikan dan memberikan
penjelasan tentang kinerja dan operasi sistem pengatur cahaya menggunakan lan nirkabel; Menyajikan dan memberikan
penjelasan tentang kinerja dan pengoperasian lampu listrik dan peralatan pencahayaan lainnya; Menyediakan akses yang
aman, situs web untuk anggota saja menampilkan teknologi yang memberikan profesi medis jaringan Internet terdaftar
kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi data untuk kepentingan diagnosis medis dan evaluasi atas
pencitraan medis; Menyediakan informasi dalam bidang internet, www dan keamanan jaringan komunikasi terkomputerisasi
dan keamanan pengiriman data dan informasi; Menyediakan informasi dari indeks dan database informasi, yang dapat dicari
termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual melalui internet dan
jaringan komunikasi; Menyediakan informasi teknis sesuai permintaan pengguna akhir melalui telepon atau jaringan komputer
global; Menyediakan informasi tentang perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran
emas dan logam mulia; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan
wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; Menyediakan layanan keamanan
untuk jaringan komputer akses komputer dan transaksi yang terkomputerisasi; Menyediakan layanan perangkat lunak aplikasi
komputer yang melakukan peralihan dan komunikasi antara berbagai sistem operasi; Menyediakan lingkungan jaringan on-line
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi data; Menyediakan lingkungan komputer virtual
melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk asimilasi data untuk digunakan dalam pelaporan ad hoc; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen data dalam sistem perusahaan
yang terkomputerisasi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat
laporan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan dan
mentransfer cryptocurrency dan aset digital; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk mengakses transfer cryptocurrency dan aset digital; 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 penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengimpor dan
mengelola data; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk para pengguna
untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan finansial dan manajemen;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan
server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara daring
untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan anggota komunitas online membelanjakan dan memperdagangkan token yang
tidak dapat dipertukarkan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memudahkan anggota komunitas online menerima dan mengakses token yang tidak dapat dipertukarkan; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk
panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto;
Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Menyediakan perangkat lunak
untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pengembangan pengujian dan integrasi aplikasi
perangkat lunak blockchain; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial; Menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam formulasi dan manajemen cat; Menyediakan sistem komputer virtual
melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan situs web dimana pengguna dapat memposting dan
mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-acara dan aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai,
rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan; Merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya]
atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; Merancang situs web elektronik di bidang keuangan
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dan perbankan; Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; Otentikasi, penerbitan dan validasi sertifikat
digital; Pameran tata letak tempat; Papan buletin elektronik; Pemantauan peralatan dan instrumen bedah jarak jauh melalui
jaringan komputer; Pemantauan peralatan dan instrumen medis jarak jauh melalui jaringan komputer; Pemantauan sistem
jaringan; Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu,
unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemberian nasehat teknologi komputer
yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan; Pembuatan perangkat lunak; Pembuatan perangkat lunak
dalam industri pengemasan; Pemecahan masalah perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen
medis; Pemecahan permasalahan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen bedah;
Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pemeliharaan situs web; Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi elektronik
online; Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer, dan
aplikasi komputer; Peminjaman perangkat lunak komputer; Peminjaman ruang penyimpanan di server; Pemprograman
perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemprograman perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemrograman
perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Pencatatan pengelolaan dan pelacakan kepentingan kepemilikan dalam organisasi otonom yang
terdesentralisasi (DAO); Penciptaan gambar-gambar imaji virtual dan interaktip; Penelitian berkaitan dengan teknologi;
Penelitian dan pengembangan madu utk orang lain; Penelitian dan pengembangan peralatan dan instrumen medis dan bedah;
Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; Penelitian di bidang manajemen bisnis; Penelitian di bidang
manajemen proyek; Penelitian di bidang manajemen strategis; Penelitian kosmetik; Penelitian madu secara kimia , bakteriologi
dan fisika ,; Penelitian pelestarian lingkungan; Penelitian perangkat lunak komputer 3D; Penelitian teknis di bidang material
yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Penelitian yang berkaitan dengan pemrosesan
data; Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer dan perangkat lunak komputer;
Pengawasan dan pengujian mutu madu; Pengembangan dan desain perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan
manajemen bisnis standar sukarela; Pengembangan peralatan dan sistem laboratorium otomatis, dan perangkat keras
komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, berbagi, dan melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis,
dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan
spesifikasi yang lain, semua hal di atas dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis,
penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,  penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk TV; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pemesanan
makanan; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan
jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan
atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang
tersebut di atas.; Pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis
berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengembangan perangkat lunak untuk konversi data dan konten
multimedia dari dan ke berbagai protokol; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); Pengembangan
perangkat lunak untuk telepon seluler yang meminta pengiriman barang; 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; Pengkajian
proyek ilmiah; Pengoperasian dan pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet; Pengujian teknik;
Pengujian teknis, yaitu, material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Pengujian,
analisis dan evaluasi material; Pengujian, analisis dan evaluasi proses-proses bisnis dan layanan-layanan untuk orang lain
untuk tujuan sertifikasi; Pengukuran dan pengujian teknis, yaitu, evaluasi pengukuran di bidang material yang digunakan pada
pengeboran minyak dan gas dan panas bumi, pengujian produk teknis; Pengumpulan informasi dan analisis tentang status
penggunaan robot bedah melalui jaringan komputer; Penilaian Aset tidak berwujud; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu,
penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran
langsung untuk pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan) yaitu bot agen virtual dan asisten
virtual; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk mengendalikan,
mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara, yaitu,
perangkat elektronik konsumen yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; Penyedia penggunaan sementara
aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pencarian,
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penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan kesehatan; Penyediaan Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk mencetak membuat dan menerbitkan aset digital token digital token kripto token utilitas token yang tidak dapat
dipertukarkan (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; 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 informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs
web; Penyediaan informasi peta geografis; Penyediaan informasi peta geografis menggunakan perangkat telekomunikasi
mobile; Penyediaan informasi termasuk desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer secara
online; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer,
perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat
dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-
jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang
berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain
perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi,
pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan
data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan
sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi,
membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer,
data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik,
peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik
digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran
mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis,
mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang,
membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan
dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis
informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan /
atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer
pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan,
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan
dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan
pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan layanan desain untuk perusahaan teater; Penyediaan mesin
penelusuran dan platform penelusuran untuk memperoleh data dan konten melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer lokal dan jaringan komputer global serta perangkat komunikasi nirkabel; Penyediaan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan;
Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk evaluasi perkembangan bahasa,
pelaporan dan pelatihan otomatis; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pengenalan suara otomatis; 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 berbasis web online yang tidak dapat
diunduh; Penyediaan perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Penyediaan perangkat
lunak untuk grafik komputer yang tidak dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang
perbaikan, layanan instalasi dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, motor, kendaraan komersial dan/atau
kendaraan tugas berat dan aksesoris dan suku cadang yang terkait; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk digunakan sebagai dompet digital; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat mengelola
dan mengakses grup yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; Penyediaan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk memodifikasi konten foto gambar dan audio video dan audio-video dengan filter fotografi dan realitas
virtual realitas campuran dan efek augmented reality (AR) yaitu grafik animasi teks gambar geotag metadata tag dan
hyperlink; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengatur acara mencari acara membuat kalender dan
mengelola acara; Penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer penelusuran enjin yang tidak dapat di download secara
online; 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 memasangkan, memperbarui, dan menghubungkan headphone, earphone, earbud, speaker,
komputer, televisi, dan telepon; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat database
informasi dan data yang dapat ditelusuri untuk basis data jejaring sosial peer to peer (salah satu model komunikasi dua arah
antar pengguna komputer melalui jaringan komputer atau Internet tanpa melalui server); Penyediaan piranti lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia
lainnya di bidang musik, video, radio online, hiburan dan acara budaya; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk mengendalikan dan memperbarui headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan piranti lunak yang
tidak dapat diunduh untuk meninjau level baterai untuk headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan program
komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyediaan program komputer kecerdasan
buatan; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer
pribadi; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan
meteran untuk pencatatan konsumsi energi; Penyewaan operator data yang direkam dengan program komputer; Penyewaan
perangkat lunak dan program komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat

Halaman 252 dari 840



pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data,
memasukan data dan mengelola data; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penyewaan
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, dan periferal komputer; Penyewaan ruang memori pada server untuk hosting;
Penyimpanan data online; Perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Perancangan
dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perancangan dan pengimplementasian jaringan halaman web untuk
pihak lain; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak pengembangan situs web di bidang keuangan dan
perbankan; 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 [SaaS]; 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 yang
tidak dapat diunduh; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola buku besar untuk transaksi keuangan;
Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang berisi fungsi pencarian dan pengambilan untuk dokumen publik yang
memberikan informasi untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda; Perawatan perangkat lunak
komputer; Perencaaan proyek dan penyusunan konstruksi dalam industri pengemasan; Persiapan laporan teknis, yaitu,
penyusunan rencana teknis dan gambar teknik untuk orang lain; Platform as a service (PAAS) yang menampilkan platform
perangkat lunak untuk jejaring sosial dan transmisi gambar, konten audio-visual, konten video dan pesan; Platform hosting di
Internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Platform
hosting di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Platform sebagai Layanan (PaaS); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer
untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks, video, gambar dan
multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan untuk
menghubungkan dan mengontrol Internet of Things (IoT) perangkat elektronik; Platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform peranti lunak komputer untuk digunakan dalam sistem pemantauan, control dan otomasi rumah dan
lingkungan.; Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran,
menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan
kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Produksi atau pemeliharaan
halaman web untuk pihak lain; Rekayasa perangkat lunak komputer; Saran teknologi yang berkaitan dengan program
komputer; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai
perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Situs web;
Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan,
mengintegrasikan, mengontrol dan mengelola perangkat elektronik konsumen jaringan, perangkat iklim rumah dan produk
pencahayaan melalui jaringan nirkabel; Studi proyek teknis, yaitu jasa teknik yang berupa perencanaan proyek teknis dan
desain material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Teknik energi; administrasi sistem
komputer untuk pihak lain; analisa sistem komputer; analisa-analisa genetika dan jasa-jasa pelaporan untuk tujuan ilmu
pengetahuan dan penelitian; analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; analisis dan desain sistem
komputer; analisis ilmiah berbantuan komputer; analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi
program tindakan dalam bidang praktik pertanian dan standar pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah
kaca lainnya, dan meningkatkan karbon tanah pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas
rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya
platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis
untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; analisis industri
berbantuan komputer; analisis industri dan layanan penelitian; analisis laboratorium di bidang kimia; analisis sistem komputer;
aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan
dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi
pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda,
dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi
informasi perawatan kesehatan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; audit energi; backup data
jarak jauh; cadangan data di luar situs; cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; desain (pengembangan),
pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk industri besi dan baja; desain Pencahayaan; desain basis
data komputer; desain cetakan dengan bantuan komputer; desain dan analisis sistem komputer; desain dan pengembangan
basis data; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video game); desain dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); 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 komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak operasi
konten metaverse; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan metaverse; desain dan pengembangan sistem
keamanan data elektronik; desain dan pengembangan token keamanan [perangkat enkripsi]; desain dekorasi interior; desain
dengan bantuan komputer; desain dengan bantuan komputer untuk operasi manufaktur; 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 fasilitas olahraga; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis dari logo iklan; desain grafis
video dengan bantuan komputer; desain halaman internet; desain halaman web; desain industri berbantuan komputer; desain
interior untuk kantor; desain interior untuk mengoptimalkan peredaman suara; desain jaringan komputer untuk orang lain;
desain kemasan; desain lapangan golf; desain materi publisitas; desain pakaian; desain pencahayaan lanskap; desain
perangkat keras komputer; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer di bidang keuangan dan
perbankan; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data dan data besar; desain personal
digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain seni komersial; desain
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set film; desain sistem komputer; desain sistem komputer di bidang keuangan dan perbankan; desain sistem komunikasi;
desain situs komputer; desain situs web komputer; desain teknik; desain teknik berbantuan komputer; desain teknis dan
perencanaan instalasi pemanas; desain teknis dan perencanaan instalasi pemanas, ventilasi dan pendingin udara; desain
teknis dan perencanaan jaringan telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan pabrik pemurnian air; desain teknis dan
perencanaan pembangkit listrik; desain teknis dan perencanaan peralatan telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan
pipa untuk gas, air dan air limbah; desain teknis dan perencanaan sistem pembuangan limbah; desain virtual fashion; desain,
pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi;
desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; 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; desain, selain untuk tujuan iklan; design dan perkembangan
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) computer; eksplorasi mineral; eksplorasi minyak bumi; evaluasi
kualitas produk tekstil dan serat; fotogrametri; gambar teknik; helpdesk dan jasa-jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan
masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dengan keamanan rumah dan sistem otomasi.; hosting cloud untuk database
elektronik; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual
reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di internet; hosting konten digital secara online; hosting platform interaktif
untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten
multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting situs komputer atau situs
web di bidang keuangan dan perbankan; hosting situs web; hosting situs web di Internet; hosting situs web untuk
penyimpanan data elektronik; hosting situs web yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan;
hosting situs web yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi; informasi meteorologi; informasi, layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer komunikasi; instalasi perangkat lunak komputer; instalasi perangkat
lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa
analisa komputer; jasa analisis industri dan penelitian; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa audit energi yang
berkaitan dengan listrik dan gas alam; jasa desain dan desain peta; jasa desain dan gambar teknik berbantuan komputer; jasa
desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain
logo; jasa desain multimedia; jasa desain ritel; jasa desain teknis yang berkaitan dengan instalasi pasokan air; jasa desain
teknis yang berkaitan dengan instalasi pemanas; jasa desain teknis yang berkaitan dengan pembangkit listrik; jasa desain
teknis yang berkaitan dengan peralatan dan instalasi pendingin; jasa desain teknis yang berkaitan dengan peralatan sanitasi
dan instalasi; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; jasa dukungan teknis, diagnosa dan
pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa eksplorasi dan
penelusuran (pencarian) minyak dan gas; jasa eksplorasi pertambangan; jasa evaluasi dan pengujian; jasa hosting situs web;
jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial
di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan;
jasa komputasi awan; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu manajemen peranti lunak komputer dari jarak
jauh dan dekat; 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 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 konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa konsultasi desain fashion;
jasa konsultasi desain pusat perbelanjaan; jasa konsultasi di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer.; jasa konsultasi
di bidang semikonduktor; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; jasa
konsultasi piranti lunak; jasa konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa konsultasi untuk
mengembangkan sistem komputer, database, dan aplikasi; jasa konsultasi untuk pengujian, penelitian dan pengembangan
teknologi lingkungan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; jasa konsultasi yang berkaitan dengan teknologi penyerapan karbon pertanian dan gas rumah kaca
lainnya; jasa kontrol kualitas; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan aplikasi perangkat
lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk
berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau
mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan; jasa layanan
aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat
resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan
melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa
desain dan pengembangan perangkat lunak; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari
dan merekrut karyawan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi
kepegawaian dan perencanaan karir; 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 dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang
aman; 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
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; 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 layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; jasa layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa membuat indeks
informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa
menggambar teknik sipil; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa
pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa pendukung teknis dalam bidang
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penyimpanan data, manajemen data dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan; jasa pendukung teknis, yaitu,
administrasi teknis atas server untuk pihak lain dan mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk mendiagnosa masalah
server; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa pendukung teknis,
yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi basis data; jasa penelitian dan desain teknik di bidang teknologi pengeboran;
jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence); jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa penelitian, pengujian dan analisis; jasa
penelitian, teknik, dan konsultasi teknologi di bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi energi;
jasa pengujian perangkat keras dan lunak komputer; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan
pertanian, peternakan, industri produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin,
peralatan dan instrumen; jasa pengukuran dan pengujian teknis; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh,
streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data,
transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia 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 layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh,
streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data,
transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon,
panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; jasa penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyedia layanan
aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia layanan mesin pencari; 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 alat pengembangan
perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).;
jasa penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); 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 piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas
beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisas; jasa penyediaan
protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan
horizontal dari aplikasi yang didesentralisasi; jasa penyediaan situs web untuk hotel; jasa penyediakan informasi piranti keras
atau piranti lunak komputer secara online; jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan
mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa perancangan dan persiapan database untuk orang lain
untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan melaporkan informasi biologis; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa
(SaaS) berupa program penyusun, program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer
(debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa
(SaaS) berupa program penyusun, program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer
(debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa
(SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; 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 perawatan
perangkat lunak; jasa perencanaan dan tata letak bangunan komersial; jasa perencanaan dan tata letak bangunan pabrik; jasa
perencanaan dan tata letak desain untuk lingkungan kamar bersih; jasa perencanaan dan tata letak fasilitas produksi; jasa
perencanaan dan tata letak komunitas perumahan; 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 sertifikasi sistem manajemen; jasa survei hak atas tanah; jasa teknik konstruksi
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[perencanaan konstruksi]; jasa teknik mesin dan teknik listrik; jasa teknik untuk industri gas; jasa-jasa Internet dan situs web
ialah jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis
masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam
lainnya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat lunak dan
masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan
sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu,
pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam
perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan
konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air,
peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi,
yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi
seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan
penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan
teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat penggunaan ponsel, komputer,
komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa ilmiah dan
teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan teknologikal dan
penelitian yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut; 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 konsultasi di bidang implementasi dan
penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, peralatan
kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang
implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang
terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-
jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan dan pemasaran; jasa-jasa
pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer dan penerapan database untuk pihak lain;
jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer dan penerapan database untuk
pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; 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; jasa-jasa penelitian (survey) gas; jasa-jasa
penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan manajemen penghitungan
awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; jasa-jasa
perancangan dan pengembangan peralatan laboratorium otomatis, peralatan laboratorium, dan sistem komputer untuk orang
lain; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melacak dan memelihara
rencana kesehatan dan perawatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa
perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data,
pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan
perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini;
jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima
pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet
dan komunikasi; kalibrasi (pengukuran); keahlian geologi; kerekayasaan; klasifikasi mineral; kompilasi halaman web untuk
Internet; kompilasi program komputer; kompresi data untuk penyimpanan elektronik; komputasi awan; komputasi cloud
dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam manajemen database dan gudang data; komputasi kuantum; konstruksi dan
pemeliharaan situs web; konsultasi IT dalam bentuk konsultasi di bidang mobilitas IT dan layanan tempat kerja; konsultasi IT
di bidang lingkungan dan efisiensi energi; konsultasi berkaitan dengan desain halaman web; konsultasi dalam desain dan
pengembangan perangkat keras komputer di bidang keuangan dan perbankan; konsultasi dan penelitian di bidang
bakteriologi; konsultasi desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi di bidang astronomi; konsultasi di
bidang biologi; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang teknik telekomunikasi; konsultasi di bidang
teknologi telekomunikasi; konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan data dan keamanan komputer; konsultasi
keamanan internet; konsultasi keamanan komputer; konsultasi keamanan komputer dan Internet dan layanan enkripsi data;
konsultasi keamanan komputer di bidang keuangan dan perbankan; konsultasi komputasi awan; konsultasi komputer di bidang
keamanan data komputer; konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait dengan infrastruktur komputasi virtual,
penyimpanan, dan jaringan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang biologi molekuler; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi seluler;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang cybernetics medis; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang ilmu bumi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang kedokteran; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang matematika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang
matematika terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang robotika; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang teknik bahan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik mesin; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik molekuler; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi perangkat
lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan; konsultasi perlindungan lingkungan, termasuk lingkungan pusat
perbelanjaan; konsultasi teknik; konsultasi teknis dalam teknik kedirgantaraan; konsultasi teknis dan layanan penelitian di
bidang piranti lunak komputer, piranti keras komputer, jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi
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virtual; konsultasi teknologi di bidang teknologi untuk penyatuan komunikasi piranti keras dan piranti lunak; konsultasi
teknologi informasi atau TI di bidang keuangan dan perbankan; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi
telekomunikasi di bidang keuangan dan perbankan; konsultasi yang berkaitan dengan analisis teknis dan ilmiah; konsultasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer; konsultasi yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; konsultasi yang berkaitan dengan desain
halaman muka dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kualitas; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan energi; konsultasi yang berkaitan dengan pemantauan teknis dan ilmiah;
konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain
situs web untuk e-commerce; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan homepage dan halaman Internet; konsultasi yang
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan di bidang terapi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian di bidang farmakogenetika; konsultasi yang berkaitan
dengan penelitian teknis di bidang makanan dan minuman; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan produk;
konsultasi yang berkaitan dengan pengujian keamanan produk konsumen; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian
laboratorium; konsultasi yang berkaitan dengan pengukuran teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); konsultasi yang berkaitan dengan
perangkat lunak untuk sistem komunikasi; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan arsitektur; konsultasi yang berkaitan
dengan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan survei geologi; konten digital penyimpanan elektronik,
yaitu, gambar, teks, video dan data audio; kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; konversi data informasi elektronik; konversi data program dan data komputer
(konversi tidak berwujud); konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; konversi kode komputer untuk
orang lain; konversi teks ke format digital; kustomisasi dan konfigurasi piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan analisis dan penelitian ilmiah dan industri; layanan analisis, penelitian,
perancangan dan pengembangan yang terkait dengan teknologi untuk pengeboran dan penyelesaian sumur minyak; layanan
backup data elektronik; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan berbagi file, yaitu,
penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file
elektronik; layanan berbagi waktu komputer; layanan berbasis klien, yaitu saran, informasi dan bantuan ilmiah dan teknologi;
layanan cadangan data dan layanan restorasi data; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan arsitektur;
layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan proyek pembangunan; layanan desain fashion; layanan desain
teknik; layanan dukungan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan help desk untuk
infrastruktur IT, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer dan jaringan komputer; layanan dukungan
teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis dan web;
layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis, mendiagnosa dan memecahkan masalah
mengenai permasalahan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta jasa memperbaiki komputer; layanan
dukungan teknis, yaitu, layanan manajemen infrastruktur di tempat dan jarak jauh untuk memantau, administrasi, dan
manajemen komputasi cloud untuk umum dan swasta serta  sistem aplikasi; layanan dukungan teknis, yaitu, layanan
penggunaan komputer pada saat yang sama dari jarak jauh dan layanan pemantauan jaringan; layanan dukungan teknis,
yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalah-masalah perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; 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 dukungan teknologi komputer, yaitu layanan help desk; layanan eksplorasi dan pencarian minyak dan gas; layanan
enkripsi data dan dekripsi data; layanan hosting infrastruktur komputer, yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, periferal komputer kepada pihak lain berdasarkan langganan atau pembayaran setiap kali penggunaan; layanan
ilmiah dan teknologi; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengannya; layanan
ilmiah dan teknologi, yaitu penelitian dan desain di bidang piranti lunak jaringan komputer dan arsitektur datacenter komputer;
layanan integrasi sistem komputer; layanan keamanan komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan
kimia; layanan komputer; layanan komputer dalam bentuk Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS); 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 dan teknologi untuk mengamankan data komputer; layanan komputer dan teknologi untuk
mengamankan informasi pribadi dan keuangan; layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan data elektronik; layanan
komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang
memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer
yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang
memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan
simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS);
layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan menyelenggarakan
rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer,
khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API)
untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; layanan
komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API)
untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas
elektronik untuk orang lain untuk diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, integrasi lingkungan
cloud computing umum dan swasta; 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 penyedia cloud hosting; 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 jarak jauh dan manajemen di tempat
untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti lunak untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, manajemen
penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain;
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layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan
internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat
lunak melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs web, dan sumber daya
berbasis jaringan komputer; 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, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi yang aman;
layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel atau
internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan
penyimpanan data peer-to-peer elektronik yang terdistribusi di seluruh (across) sumber daya penyimpanan elektronik
pelanggan yang tidak digunakan; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik
terdesentralisasi untuk end-to-end dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan komputer,
yaitu, menyediakan sistem penyimpanan file elektronik terdesentralisasi dan platform penyimpanan cloud open source (open
source cloud); layanan komputer, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
untuk memantau dan mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan komputer, yaitu, penyediaan
server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari kapasitas yang
bervariasi untuk pihak lain; layanan konfigurasi jaringan komputer; layanan konsultasi dan konsultasi teknologi; layanan
konsultasi dan nasehat teknologi; layanan konsultasi di bidang komputer yang berbasis sistem informasi bisnis; layanan
konsultasi di bidang pengembangan teknologi; layanan konsultasi komputer di bidang aplikasi manajemen pengiriman;
layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi dekorasi
interior; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur datacenter, solusi
komputasi cloud umum dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pertanian dan karbon tanah, emisi karbon dan masalah lingkungan; layanan konsultasi, konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi,
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; layanan
konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; layanan konsultasi, konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan
layanan computing cloud; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer; layanan
konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); layanan laboratorium; layanan
laboratorium penelitian gigi; layanan laboratorium penelitian kimia; layanan laboratorium penelitian medis; layanan
laboratorium penelitian medis di bidang onkologi; layanan laboratorium penelitian optik; layanan laboratorium pengukuran dan
pengujian teknis; layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi blockchain; layanan pemberian konsultasi teknis
sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan
telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan
komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan pemrograman komputer; layanan pemrograman komputer untuk
analisis dan pelaporan komersial; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik; layanan pemrograman
komputer untuk membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer
untuk memproses data; layanan pemrograman komputer untuk perlindungan perangkat lunak; layanan pemrograman
komputer untuk pihak lain di bidang manajemen konfigurasi piranti lunak; layanan pemrograman komputer yang berkaitan
dengan aplikasi multimedia dan interaktif; layanan pendukung piranti lunak komputer, penasehat teknis atau komputer;
layanan penelitian di bidang perangkat keras komputer; layanan penelitian di bidang protein, antibodi, mikroorganisme, dan
sel; layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian medis dan farmakologis; layanan penelitian mengenai produk baru (untuk
pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian untuk pengembangan produk baru; layanan penelitian,
desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah berbantuan komputer;
layanan penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; layanan
penemuan obat; layanan pengeboran, penyelesaian, produksi dan pengujian minyak dan gas; layanan pengembangan
database; layanan pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan penggalian data; layanan
pengujian berbantuan komputer; layanan pengujian diagnostik berbantuan komputer; layanan pengukuran teknis; layanan
penilaian teknis, evaluasi dan optimalisasi untuk turbin, kompresor, penggunaan pompa sentrifugal dalam aplikasi minyak dan
gas serta industri; 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 jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah,
merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data,
presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data,
presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia; layanan penyediaan penggunaan sementara peranti lunak perintah suara
secara online yang tidak dapat diunduh ; layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk manajemen dan transmisi data; layanan penyediaan pengukuran dan pengendalian industri; layanan penyediaan
piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi, video, suara,
audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer;
layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi
interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar
komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan
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pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan kalender; 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 penyimpanan data elektronik; layanan penyimpanan elektronik
untuk pengarsipan basis data; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data, gambar, dan data elektronik
lainnya; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; 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; layanan perlindungan virus komputer; layanan perlindungan virus komputer di
bidang keuangan dan perbankan; layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat,
mengelola, dan menetapkan identitas digital untuk produk fisik; layanan sintesis oligonukleotida; layanan teknologi informasi;
layanan teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi teknis);
layanan teknologi telekomunikasi satelit; layanan untuk game platform; layanan yang berhubungan dengan mendeteksi
mengalokasikan dan meningkatkan daya memori dan penyimpanan komputasi antara peralatan komputasi dan komunikasi
pada suatu jaringan; layananan cloud dan hosting infrastruktur komputer; layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan
komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan;
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; manajemen fasilitas komputer; manajemen proyek komputer di bidang
pemrosesan data elektronik [EDP]; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan perencanaan
konstruksi]; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; melakukan analisis kimia; melakukan
evaluasi awal di bidang obat-obatan baru; melakukan interpretasi dan analisis pencitraan resonansi magnetik untuk industri
perminyakan; melakukan penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; melakukan
pengambilan sampel dan layanan analisis untuk memeriksa kontaminasi; melakukan pengambilan sampel dan layanan
analisis untuk menilai tingkat polusi; melakukan percobaan ilmiah; melakukan studi ilmiah; melakukan studi kelayakan ilmiah;
melakukan studi kelayakan teknik; melakukan studi kelayakan teknis; melakukan studi proyek teknis; melakukan studi proyek
teknis untuk proyek konstruksi; melakukan survei geologi; melakukan survei teknik; melakukan tes kontrol kualitas; melakukan
uji klinis di bidang penyakit kardiovaskular; melakukan uji klinis di bidang terapi akupunktur; melakukan uji klinis untuk orang
lain [penelitian ilmiah]; memberikan informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen
elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi;
memberikan informasi mengenai penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami;
memberikan informasi mengenai topografi; memberikan informasi peta ke terminal selular; memberikan informasi tentang
pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; memberikan
rekomendasi untuk penggunaan bahan-bahan pelapis tertentu untuk mencapai tingkat perlindungan yang diinginkan dan
menyiapkan laporan hasil inspeksi dan bahan-bahan pelapis yang digunakan untuk mencapai tingkat perlindungan yang
diinginkan; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan
memelihara situs web untuk pengguna terdaftar untuk membentuk komunitas virtual dan terlibat dalam layanan jejaring sosial
di bidang teknologi blockchain;; membuat komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk membentuk komunitas virtual dan
terlibat dalam layanan jejaring sosial di bidang teknologi blockchain;; memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data;
memproduksi atau memelihara situs web; mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; mendesain;
mendesain, selain untuk keperluan iklan; menemukan dan menandai penempatan pipa, kabel atau kabel utilitas bawah tanah;
mengambil dokumen publik dalam sifat layanan penelitian ilmiah; mengambil dokumen publik dalam sifat layanan penelitian
teknologi; mengelola situs web untuk orang lain; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan
memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengubah atau menambah fungsi untuk perangkat lunak komputer,
dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut; mengubah data atau dokumen berwujud menjadi media
elektronik; mengukur dan menganalisis emisi gas rumah kaca; mengukur emisi gas rumah kaca; meningkatkan fungsi
perangkat lunak komputer; menyediakan alat pengembangan perangkat lunak komputer, yaitu, untuk mengembangkan
aplikasi dan program perangkat lunak komputer yang memanfaatkan identitas digital untuk produk fisik dan data terkait untuk
otentikasi produk, pengambilan data produk, visualisasi data produk, analisis produk, keterlacakan produk, penghitungan
siklus produk, manajemen inventaris produk, pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk, dan informasi produk;
menyediakan aplikasi komputer yang tidak dapat diunduh pada jaringan data; menyediakan basis data daring yang dapat
dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan file audio; menyediakan chatbots dan program percakapan otomatis
lainnya; 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 informasi berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan
informasi geografis; menyediakan informasi peta; 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 layanan mesin pencari; menyediakan layanan platform perangkat lunak online yang memberi pengguna
kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings), ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi
yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah (government
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agencies); menyediakan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; menyediakan mesin pencari Internet untuk internet; menyediakan
mesin pencari untuk internet di bidang keuangan dan perbankan; menyediakan paas (platform sebagai layanan); 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
aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial- menciptakan komunitas virtual- dan transmisi konten
digital; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui
situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk
pengiriman pesan instan, voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak 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 komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan
dalam penyimpanan data elektronik; 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 komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengirim, berbagi,
menerima, mengunduh, menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual, karya audio, karya
audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komunikasi yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat
diunduh untuk mengakses menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
simulasi online yang tidak dapat diunduh untuk memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan yang digunakan
dengan teknologi blockchain; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak simulasi online yang tidak dapat diunduh
untuk memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan yang digunakan dengan teknologi blockchain untuk mewakili
barang yang dapat dikoleksi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak telekomunikasi online yang tidak dapat
diunduh untuk layanan telepon terkomputerisasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan anggota komunitas online menerima dan
mengakses token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan; menyediakan penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat
diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan penggunaan sementara program perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi
dengan komunitas online; menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer
relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh
secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak komputer untuk percakapan
menggunakan chatbots (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
manajemen data, yaitu, menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan identitas digital untuk produk fisik; menyediakan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk otentikasi produk, pengambilan data, visualisasi data, analisis data,
keterlacakan produk, penghitungan siklus, manajemen inventaris, pelacakan produk, interaksi antara pengguna dan produk,
serta informasi produk; menyediakan perangkat lunak kontrol inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat
lunak manajemen inventaris yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang tidak
dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang diakses melalui jaringan untuk mengelola
perangkat penyimpanan jarak jauh; 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 informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan
iklan lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan penggalangan dana amal online dan jasa/layanan
donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik
melalui jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan pemesanan; menyediakan
perangkat lunak untuk memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan
mengelola profil media sosial dan akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto
terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menyediakan
perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran
tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat lunak untuk
memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); menyediakan
perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter fotografi dan efek
realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink;
menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; menyediakan perangkat lunak untuk mencari
dan mengidentifikasi titik/tempat yang diminati, acara, peristiwa penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya,
perbelanjaan dan penawaran berbasis lokal dan lokasi; 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 menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan
konten; menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan video;
menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata;
menyediakan perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis melalui kontrak
pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; menyediakan
perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet, serta mode
komunikasi lainnya antara perangkat komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan
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komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh,
mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data
terkait; 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 pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan
tujuan; menyediakan perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; menyediakan perangkat lunak untuk streaming
konten hiburan multimedia; 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 mengembangkan, membangun dan menjalankan aplikasi
terdistribusi melalui kontrak pintar (smart-contract) open-source peer-to-peer dan platform jaringan pembayaran; menyediakan
perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan
dan acara menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; menyediakan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk semua hal
di atas; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat, mengelola, dan menetapkan identitas digital
untuk produk fisik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola perangkat memori; 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 program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten
situs web dan data; menyediakan program komputer; menyediakan program komputer online yang tidak dapat diunduh untuk
mengelola dan mengontrol perangkat penyimpanan; menyediakan program komputer, tidak dapat diunduh; menyediakan
sistem komputer virtual melalui komputasi awan; menyewakan komputer; merancang dan memelihara situs web; merancang
dan memelihara situs web di bidang keuangan dan perbankan; merancang mesin, peralatan, dan instrumen (termasuk bagian-
bagiannya) atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; merancang seni grafik; otentikasi data
melalui teknologi blockchain;; pemantauan erosi dan sedimentasi; 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; pemantauan kualitas air; pemantauan sinyal telekomunikasi;
pemantauan sistem kamera dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan
sistem komputer dengan akses jarak jauh di bidang keuangan dan perbankan; pemantauan sistem komputer untuk
mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi gangguan; pemantauan
situs komersial dan industri untuk mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap dan tidak mudah menguap; pembaruan
dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pembaruan dan pemeliharaan piranti lunak berbasis cloud melalui pembaruan,
peningkatan, penampungan online; pembaruan perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak komputer di bidang
keuangan dan perbankan; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pembuatan desain dan pemeliharaan situs web;
pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer;
pemeliharaan perangkat lunak aplikasi metaverse; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemeliharaan perangkat lunak
komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan; pemeliharaan perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan
mesin pengisi; pemeliharaan perangkat lunak pengoperasian konten metaverse; pemeliharaan perangkat lunak permainan
metaverse; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer;
pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-
commerce; pemeliharaan perangkat tetap dan perangkat lunak; pemeliharaan program komputer; pemeliharaan situs
komputer; pemeliharaan situs web; pemetaan; pemrograman game komputer; pemrograman halaman web khusus yang
menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; pemrograman komputer dan desain perangkat
lunak komputer; pemrograman komputer di bidang keuangan dan perbankan; pemrograman komputer untuk industri energi;
pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman komputer untuk pemrosesan data dan sistem komunikasi;
pemrograman komputer untuk sektor medis; pemrosesan informasi melalui komputer; pemulihan data komputer di bidang
keuangan dan perbankan; pemutakhiran perangkat tetap dan perangkat lunak; penampilan produk-produk dan perancangan
secara fungsional dan pengembangannya; pencarian dan pengambilan informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di
jaringan komputer untuk pihak lain; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya; pendapat dan evaluasi ahli di bidang logam,
baja dan aplikasinya; penelitian agrokimia; penelitian dalam pengurangan emisi karbon; penelitian dan analisis ilmiah;
penelitian dan pencarian; penelitian dan pencarian (prospecting); penelitian dan pengembangan farmasi; penelitian dan
pengembangan ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah dan medis; penelitian dan pengembangan perangkat lunak
komputer; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian di bidang fisika; penelitian di bidang ilmu material dan teknik
listrik; penelitian di bidang kecerdasan buatan; penelitian di bidang kimia dan biologi; penelitian di bidang kimia, biologi dan
fisika; penelitian di bidang pengelasan; penelitian di bidang teknologi telekomunikasi; penelitian farmasi; penelitian ilmiah;
penelitian ilmiah dan industri; penelitian ilmiah dan industri di bidang fotovoltaik dan kolektor surya; penelitian ilmiah dan
teknologi di bidang bencana alam; penelitian ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian industri
berbantuan komputer; penelitian laboratorium di bidang ekspresi gen; penelitian laboratorium di bidang farmasi; penelitian
medis; penelitian mekanis di bidang olahraga motor; penelitian pengurangan emisi karbon; penelitian produk; penelitian
produk baru untuk orang lain; penelitian proyek teknis; penelitian teknik; penelitian teknik mesin; penelitian teknis; penelitian
yang berhubungan dengan pemrosesan data; penelitian yang berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota;
penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat keras komputer; penelitian yang berkaitan dengan
pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan program komputer dan
perangkat lunak; penelitian yang berkaitan dengan perencanaan kota; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan kantor;
penelitian, analisis dan desain teknis peralatan komunikasi audio-visual; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan
telekonferensi; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna;
pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan pendukung perangkat lunak;
pengembangan obat; pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia
elektronik dan interaktif; pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang
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aplikasi seluler; pengembangan perangkat lunak komputer untuk konten 3D / proyeksi 3D stereoskopik / teknologi animasi 3D;
pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; pengembangan perangkat lunak realitas virtual yang berkaitan dengan
avatar; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan
skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; pengembangan produk untuk orang lain; pengembangan program komputer; pengembangan situs-situs web,
penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain;
pengembangan teknis elemen struktural, perangkat, dan sistem untuk kolektor surya dan pembangkit fotovoltaik;
pengembangan video dan permainan komputer; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi;
pengenalan dan penjelasan kinerja, metode operasi, dan lain-lain untuk mesin yang membutuhkan pengetahuan, teknologi,
atau pengalaman yang sangat khusus untuk melakukan operasi yang akurat sesuai dengan tujuan komputer elektronik, mobil,
dan lain-lain.; 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 untuk mesin penelusuran yang tidak dapat diunduh dan
piranti lunak untuk proyek dan manajemen arsip; 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 dari piranti lunak yang tidak
dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis, anlisa data, manajemen informasi, manajemen pengetahuan,
manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber perusahaan dan manajemen resiko; penggunaan sementara dari
piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; penggunaan sementara dari
piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen sistem IT yang menyatu; penggunaan sementara dari piranti lunak
yang tidak dapat diunduh untuk pengelolaan lisensi piranti lunak; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat
diunduh untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, pengirima dan aplikasi manajemen daur ulang piranti lunak;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cadangan data, pemulihan, pengarsipan dan deduplikasi;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk database dan manajemen database, pengoperasian
gudang data dan otomatisasi gudang data, pengoperasian dan otomatisasi data center, integrasi aolikasi dan tabase,
transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan reproduksi, serta utnuk mengakses, mempertanyakan dan menganalisa
informasi yang tersimpan di database dan gudang data; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi pengguna komputer, dan pemantauan kepatuhan pelaporan, dan analitik;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk kepatuhan regulasi keamanan informasi; penggunaan
sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen teknologi informasi (TI), manajemen infrastruktur TI,
manajemen infrastruktur TI jarak jauh, manajemen dan inventaris aset TI, otomatisasi proses TI, manajemen daur ulang
perangkat TI, keamanan TI, pelaporan dan peramalan TI, kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja, dan fasilitasi
meja layanan pengguna TI dan fungsi help desk; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menyimpan, mengelola, melacak, dan menganalisa data bisnis; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh
untuk pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi, virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan kendali
komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data, dan
aplikasi komputer serta keamanan jaringan; pengkodean kartu magnetik; pengujian atau penelitian semikonduktor; pengujian
dan analisis material; pengujian dan evaluasi bahan; pengujian dan penelitian sehubungan dengan pencegahan polusi dan
masalah lingkungan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan listrik dan industri listrik; pengujian ilmiah berbantuan
komputer; pengujian industri berbantuan komputer; pengujian laboratorium; pengujian material; pengujian mineral; pengujian
mineral dan minyak; pengujian minyak; pengujian sumur minyak; pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi
lingkungan; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan; pengukuran
dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca lainnya; pengukuran, analisis, dan verifikasi
karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya; pengunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat
diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja aplikasi; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk
pembuatan halaman web di internet; penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk
pembuatan halaman web di Internet; penulisan program pengolahan data; penulisan teknis untuk pihak lain, yaitu, penulisan
makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting)
aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar
muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi berupa
perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi berupa
perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak
bergerak; penyedia jasa aplikasi, yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk mengelola,
melacak, melaporkan dan mengukur perencanaan media, pembelian media dan periklanan lainnya; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim,
dan melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia 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 manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan
dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
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mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan pengunduhan streaming pengeposan tampilan blogging penautan berbagi
atau dengan cara lain menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi
antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara
menarik; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara
aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile
information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan
perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices); penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-
muka pemrograman (API) dan alat pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi
cloud; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
pemantauan, kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi
informasi; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyedia penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk partisipasi klien pusat kebugaran dan perusahaan untuk mengakses portal
administrator untuk mengakses, menganalisa dan melaporkan kegiatan pengguna; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat saluran musik yang dipersonalisasi untuk
mendengarkan secara independen, bersamaan, dan berbagi saluran dengan pengguna lain; 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 mengendalikan sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol
musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan
peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa audio dan video online; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang disediakan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya untuk membuat profil informasi
dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna atas hiburan dan informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna dari
karakteristik hiburan dan informasi, dan merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi
tersebut; penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual inventaris iklan; penyedia platform
pembelian iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan
pembeli dan penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan video; penyedia situs web interaktif yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan dan mengelola konten suara, data, video,
dan media di bidang musik dan radio; penyediaan dukungan teknis; penyediaan informasi mengenai teknologi dan
pemrograman komputer; penyediaan informasi peta geografis di Internet; penyediaan informasi peta melalui jaringan
komunikasi; penyediaan informasi teknis dalam bidang perangkat keras komputer, penyimpanan data komputer, penyimpanan
informasi, jaringan komputer dan antarmuka jaringan, drive disk, drive disk komputer, dan memori elektronik; penyediaan
informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan
medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari
pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang dimaksudkan dalam pekerjaan mereka; penyediaan informasi teknologi
di bidang fashion dan produk teknologi yang dapat dipakai; penyediaan informasi tentang pengujian, penelitian dan
pengembangan teknologi lingkungan; penyediaan informasi, saran, dan konsultasi dalam kaitannya dengan penggantian
kerugian karbon; penyediaan layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses,
mengelola, menganalisis, dan berbagi data untuk digunakan di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika;
penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
meningkatkan performa komputer; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
operasi chipset komputer dan prosesor mikro; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk operasi semikonduktor; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk operasi sirkuit terpadu; 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 akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; penyediaan
penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penyediaan, penyebaran,
konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian,
penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya
piranti keras dan piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi, dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas
platform, untuk bisnis dan individu; 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 pengopersian perangkat lunak penggunaan
sementara yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; penyediaan perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis dan
organisasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh [penyedia layanan aplikasi]; penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer
perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nukleutida,
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan
biological dan; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk
komunikasi perangkat seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi
informasi dan data untuk komunikasi jaringan; penyediaan program kalkulator elektronik lainnya; penyediaan sistem komputer
virtual dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan; penyediaan situs media sosial; penyediaan situs web yang
menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi;
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penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; 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; penyediaan website
yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; penyediakan penggunaan sementara dari
aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring yang tidak dapat diunduh; penyelenggaraan percobaan
klinikal; penyemaian awan; penyewaan alat dan instrumen ukur; penyewaan alat ukur; penyewaan central processing unit
(CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik;
penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal
komputer, pembawa data magnetik; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu,
server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga;
penyewaan fasilitas komputer; penyewaan komputer; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan perangkat lunak
komputer; penyewaan perangkat lunak komputer di bidang keuangan dan perbankan; penyewaan perangkat lunak yang
memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan
konten audio-visual; penyewaan ruang di suatu fasilitas co-location komputer untuk penampungan pusat data bagi pihak lain;
penyewaan ruang memori di server; penyewaan ruang memori pada server untuk interaksi pengguna jejaring sosial di internet;
penyewaan ruang memori server elektronik; penyewaan server basis data kepada pihak ketiga; penyimpanan data online;
penyimpanan data terkomputerisasi; penyimpanan dokumen secara elektronik; penyimpanan elektronik dari catatan medis;
penyimpanan elektronik dari konten media hiburan; penyimpanan elektronik dari media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio,
dan data video; penyimpanan elektronik dari video digital; penyimpanan elektronik dokumen dan email yang diarsipkan;
penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik; penyimpanan foto
secara elektronik; penyimpanan gambar secara elektronik; penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi; penyimpanan
informasi keuangan secara elektronik; penyimpanan video elektronik; penyusunan laporan arsitektur; penyusunan laporan di
bidang bioteknologi; penyusunan rencana pembangunan; peramalan meteorologi; perancangan dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer terkait dengan aktivitas-aktivitas anak; perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan
rantai pasokan dan portal e-business; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak
komputer; perangkat lunak asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-
commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis dalam
perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu, peralatan
rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap udara,
penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan.
Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat lunak dan
perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac
di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) menampilkan perangkat lunak komputer
yang memfasilitasi efisiensi energi dalam sistem kontrol pengiriman energi dan sistem kontrol lingkungan; perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan perangkat jaringan untuk
pemantauan, kontrol dan otomasi di lingkungan perumahan, komersial, dan otomotif yang memungkinkan berbagi dan
mentransmisi data dan informasi antara perangkat tersebut; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan digital; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan
perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS di bidang keuangan dan perbankan; perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan,
mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jaringan perangkat elektronik konsumen.; perangkat lunak sebagai suatu
jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa,
berbagi bersama dan pelaporan biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan
mengelola proyek, alur kerja dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu
Jasa (PaaS), digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai
suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak
lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen,
nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia,
sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian  berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; 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 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); 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; perangkat lunak untuk mengedit foto yang tidak dapat diunduh; peranti lunak sebagai
layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan dalam system pemantauan, control dan otomasi
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rumah dan lingkungan.; perbaikan perangkat lunak dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, dan
perangkat komputasi lainnya; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan; perencanaan dan desain agen
perjalanan; perencanaan dan desain dapur; perencanaan dan desain fasilitas olahraga; perencanaan dan desain komunitas
perumahan; perencanaan dan desain tata ruang komunitas perumahan dan komersial; perencanaan dan desain tata ruang
untuk dapur dan kamar mandi; perencanaan dan desain tempat ritel; perencanaan kota dan perencanaan kota komersial;
perencanaan pemulihan bencana komputer; perencanaan, desain dan implementasi teknologi komputer untuk pihak lain;
perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga; perlindungan jaringan komputer
dan sistem komputer terhadap serangan dari virus komputer, peretas, perusakan, intrusi tidak sah dan manipulasi data yang
tidak sah; persiapan laporan teknik; persiapan rencana arsitektur; persiapan sampel biologis untuk analisis di laboratorium
penelitian; persiapan sampel biologis untuk keperluan penelitian; persiapan sampel biologis untuk pengujian dan analisis di
laboratorium penelitian; persiapan sampel imunohistologis untuk analisis di laboratorium penelitian; piranti lunak sebagai suatu
layanan ("SAAS") layanan yang menampilkan piranti lunak untuk digunakan dalam pengumpulan, analisa, dan pemberian data
dan informasi untuk mengoptimalkan kinerja dalam proses industri, peralatan dan sistem produksi di segmen hulu, tengah dan
hilir industri minyak dan gas; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") yang menampilkan piranti lunak yang
menggabungkan komputasi otonom dan teknologi rekayasa kecerdasan buatan kognitif untuk digunakan dalam industri
minyak dan gas; platform hosting di Internet untuk pengiriman konten multimedia; platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk
layanan komunikasi cloud; 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 layanan (PaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian
yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; platform sebagai layanan [PaaS]; 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 untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima,
melacak, mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus
perdagangan secara keseluruhan; produksi karya seni untuk dimasukkan dalam konten animasi dalam film; program
manajemen resiko keamanan komputer; prospeksi minyak; rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide dan jasa-jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; rangkaian-rangkaian berbagai
macam kromosom dan jasa-jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; rekaman cloud dan layanan
penyimpanan; rekayasa pabrik; rekayasa tanggul; rekonstruksi basis data; rental komputer; riset dan konsultasi di bidang
intelektual dan keamanan; riset industri dalam bidang sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah
berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan
yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem komputasi awan; saran, informasi dan bantuan dalam pengujian bahan,
penelitian mekanik, dan studi proyek teknis; saran, informasi dan bantuan mengenai pilihan dan penggunaan baja; saran,
informasi dan bantuan teknis dan ilmiah untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa di bidang logam, baja dan aplikasinya;
saran, informasi dan saran tentang bangunan terutama sehubungan dengan pilihan dan penggunaan baja; saran, konsultasi
dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa
arsitektural; sewa dan menyewa piranti keras komputer dan periferal komputer; sewa komputer di bidang keuangan dan
perbankan; sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer
hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem
analisa dan optimasi komputasi awan dan riset dan desain yang berhubungan dengannya; studi kelayakan ilmiah; studi
kelayakan teknis; studi proyek teknis; studi proyek teknis di bidang penyeimbangan karbon; survei atau penelitian tentang
perlindungan ekosistem di hutan; survei dan penelitian lahan dan geologi; survei geografis; survei geologi; survei hak atas
tanah; survei lapangan minyak; survei laut; survei laut, udara dan darat; survei tanah; teknik; teknik Komputer; teknik kelautan
[desain dan pengembangan peralatan mekanis kerajinan di laut, dermaga dan instalasi pelabuhan]; teknik kelautan [desain
dan pengembangan propulsi perahu, sistem di atas kapal dan teknologi oseanografi]; teknik pemeliharaan; teknik sipil; transfer
data dokumen dari satu format komputer ke lainnya; uji klinis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:03:20
540   EtiketDID2022086303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Taman Meruya N No. 27-28 Rt 004/002 Meruya Utara Kembangan Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

PT.Makro Rekat Sekawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKRO HOTMELT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah , Putih , Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===perekat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:04:05
540   EtiketJID2022086304
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Belibis Terusan No. 1 RT 009 RW 003, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480

Rudy Suwignyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: biMBA AIUEO SOCCER SCHOOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Soccer School artinya Sekolah Sepakbola
591 Uraian Warna : Orange, Biru, Kuning, dan Merah. Warna pada kata "AIUEO" Merah, Kuning, Biru, Hijau, dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub Sepakbola; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; layanan kamp sepakbola; melakukan pertandingan sepak

bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; organisasi kompetisi sepakbola===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:09:52
540   EtiketDID2022086305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Perkantoran Bidakara 2 lt. 19-22, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73,
Menteng Dalam, Tebet, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Lion Super Indo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Indoculinaire  Daérasa Cita Rasa Kampung Halamanku + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat roti; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; cuka, saus [bumbu]; es; garam,

mustard; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; madu, madu sirup; ragi; rempah-rempah; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:12:59
540   EtiketJID2022086306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panglima Polim Raya Blok A/1, Nomor 33, Kelurahan Kramat Pela, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT MECAPAN KREASI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MICCA BRIDES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : micca pengantin
591 Uraian Warna : putih, biru, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan resepsi pernikahan; jasa konsultasi penataan pakaian pribadi; jasa

konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa penataan gaya pribadi yang terdiri
dari jasa pengukuran dan pengepasan untuk pakaian dalam wanita; jasa penataan pakaian pribadi; jasa penyediaan informasi
tentang penataan pakaian pribadi; jasa penyediaan informasi terkait dengan penataan busana/pakaian pribadi; jasa
penyediaan informasi terkait dengan penyewaan pakaian; jasa penyewaan alas kaki; jasa penyewaan gaun; jasa penyewaan
gaun malam; jasa penyewaan pakaian; jasa penyewaan pakaian formal; jasa penyewaan perhiasan; jasa penyewaan sepatu;
jasa penyewaan seragam; jasa perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; penyewaan gaun pesta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:17:23
540   EtiketJ222022086307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Magelang, Karangwaru Kidul PR 24, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, Kota
PT K-24 Indonesia
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Yogyakarta, DI Yogyakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOTEK K-24
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Jasa advis dan konsultasi terkait

manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa manajemen waralaba; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Waralaba restoran, yaitu,
penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba);
administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta
mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan,
program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif,
program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan,
urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi urusan bisnis waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian
waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; jasa
waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen;
jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam,
bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan
bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel,
motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel,
motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran;
layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel,
motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan bantuan
pemasaran terkait dengan waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; rekrutmen dan manajemen
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba===
===Apotek; layanan apotek apotek; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:21:53
540   EtiketDID2022086308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-31-1, Shiroyamate, Hachioji, Tokyo, Japan
KABUSHIKI KAISHA PULSAR INTERNATIONAL (A/T/A PULSAR INTERNATIONAL

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 :

: ORGAMIN-DA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:24:47
540   EtiketDID2022086309
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ragunan RT 004, RW 001, Kel Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Muhamad Riza Fahlevi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mesin Klasik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : label berwarna hitam dengan garis berwarna orange, logo huruf M berwarna putih dan huruf K berwarna orange, kata Mesin

Klasik berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Ikat pinggang; Sweater; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; celana kasual; celana panjang;

celana pendek; hoodies; jaket denim; jaket kulit; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas hujan; kaus kaki pria; kemeja
berkerah; kemeja lengan pendek; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian dari kulit; pakaian
kasual untuk  bersantai; pakaian pengendara; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; ponco
hujan; rompi; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu mengemudi; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:25:27
540   EtiketDID2022086310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Commerce House, Suite 103, 14 Washington Street,
Cork, Cork City T12NCF2,
Ireland

SUMMIT GOAL FOOD & BEVERAGES LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STREAM & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman berenergi; minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:26:38
540   EtiketJID2022086311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daan Mogot No.47, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MEGA HARAPAN MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Kristianto S.H.,
Jalan Raden Saleh Nomor 51A Cikini  Menteng Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta
10330

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kelas.com#BelajarLebihMudah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial,

pemasaran untuk orang lain; Jasa Pendidikan; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan
karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa pengajaran secara online; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya
dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan
level dewasa; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi
data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
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peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan   mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Latihan untuk pegawai; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan
pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang
pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan
karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika,
seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga;
Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya
pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula
(start-up) dan kewiraswastaan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); akademi [pendidikan]; jasa manajemen di bidang
pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; kursus bahasa; layanan instruksi dan pelatihan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan
olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran
yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan
boot camp; memberikan informasi online tentang pelatihan; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan,
hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengatur dan
melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan tutorial; menyediakan
konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast
dan siaran web; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan
kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan praktis di bidang pengelasan;
pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik;
pendidikan di bidang manajemen bisnis; pengujian pendidikan; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan
video yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; perekaman video yang tersedia melalui stream online; persiapan
kursus dan ujian pendidikan; produksi film di studio; produksi pertunjukan film dan video; produksi podcast; produksi rekaman
video; produksi studi film; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; publikasi teks dan gambar, termasuk dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:27:17
540   EtiketJID2022086312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Cilegon KM. 06, Pelamunan Kramatwatu Serang - Banten, Kabupaten
Serang, Banten, 42161

Universitas Faletehan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Universitas Faletehan : Inovatif, Terkemuka, Terpercaya
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Orange, Toska, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===melakukan kelas latihan; pendidikan lebih lanjut; pendidikan yang lebih tinggi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:27:36
540   EtiketJID2022086314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Aras 20, Menara TM ONE, No. 1, Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia,
dan Aras 51, North Wing, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 50672, Kuala Lumpur,
Malaysia

TM DIGITAL INNOVATION SDN. BHD

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 :

: Credence
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, kuning, abu-abu
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan

pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa
streaming konten media digital untuk pihak lain; menyediakan jasa komunikasi online; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Layanan fotografi; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara
budaya]; Layanan pelatihan; Layanan pendidikan; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar; Penelitian pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; 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 informasi pendidikan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; 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 program radio dan televisi; Produksi video; Publikasi dari
Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan; Publikasi dengan media elektronik; Publikasi materi
multimedia secara online; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; fotografi; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan
pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa permainan; jasa/layanan
penerbitan elektronik untuk orang lain; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan game online; layanan kurator
museum; layanan museum; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan penerbitan; layanan perpustakaan arsip; melakukan
kursus pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi pendidikan; mengatur dan melakukan forum
pendidikan secara langsung; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan
lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur seminar; menyediakan
fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas untuk keperluan
hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan film dan program televisi yang
tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah;
menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan layanan
hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; penerbitan
elektronik; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition)
dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyewaan fasilitas stadion;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; produksi podcast video; produksi
rekaman suara; produksi teater; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi
elektronik; publikasi barang cetakan dalam bentuk elektronik; publikasi direktori cetak; publikasi informasi elektronik; publikasi
informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi
majalah; publikasi materi pendidikan; publikasi materi pengajaran pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal; publikasi
online buku dan jurnal elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:27:54
540   EtiketJID2022086315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boulevard Palem Raya No. 2639 RT.003 RW.008 Bencongan Indah, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

MICHAEL RIADY

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 :

: INDOxyz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu dan

dapat dipindahkan; 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 penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; layanan mata uang digital; layanan mata uang kripto;
layanan perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang
lain; manajemen/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
perdagangan 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; penerbitan token
bernilai dalam bentuk voucher hadiah; perdagangan keuangan elektronik, yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized
assets); pertukaran satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:30:23
540   EtiketDID2022086316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Langensari lama no 23 01/03 Kel Pekiringan kec kesambi , Kota Cirebon, Jawa
Barat

Trisna Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUJU'S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Oren
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Cacapan Asam (Sambal); Nasi Antah; Nasi Ayam Bakar Bali;

Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi
Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam
Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi
Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu;
Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi
Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi
Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng
tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi Balap Puyung; Nasi Berkat; Nasi Burung
Puyuh; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Sosis;
Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Katsu; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan
Ayam; Nasi Lemak Ayam; Nasi Opor Ayam; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe;
Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames
Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi
Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur
Ayam; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Teriyaki; Nasi Ulam; Nasi
Yakiniku; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur
balado; Nasi lemak; Nasi untuk bubur; Pempek sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan); Sambal
Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal
Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri;
Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal
Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cobek; Sambal
goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal sarai; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); chutney
mangga [sambal]; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan
dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga
termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; nasi babat; nasi bakar; nasi
gembung; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pasta bawang putih [sambal]; sambal; sambal cabe rawit aceh;
sambal gandaria; sambal kacang; sambal oelek menjadi bumbu; sambal pedas; saus rocoto [sambal]; saus tiram [sambal]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:37:10
540   EtiketJID2022086318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Aras 20, Menara TM ONE, No. 1, Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia,
dan Aras 51, North Wing, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 50672, Kuala Lumpur,
Malaysia

TM DIGITAL INNOVATION SDN. BHD

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 :

: Credence
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa

berlangganan keanggotaan klub; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa toko
pakaian eceran; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi bisnis-bisnis; Layanan agen informasi bisnis;
Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan panggilan [layanan pelanggan];
Layanan pelelangan; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern
dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan toko ritel
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online yang menampilkan barang dagangan; Manajemen akunting; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan
berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi on-line di
internet; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Promosi secara online pada jaringan
komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; analisis dan studi
pasar; fungsi kantor; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan sponsor; iklan televisi; jasa informasi bisnis; jasa
pemasaran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi
e-commerce; jasa produksi iklan; jasa ritel; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; kompilasi dan analisis data
dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan
sistematisasi informasi dalam bank data; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat; layanan
analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bantuan direktori telepon; layanan
berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui
Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan, pemasaran
dan promosi; layanan informasi direktori telepon; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan
konsultasi akuntansi bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis; layanan menjawab telepon;
layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran online; layanan perbandingan harga;
layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak
termasuk penggunaan kartu; layanan ritel online; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan
dengan mainan; 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;
manajemen basis data; manajemen bisnis; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis,
administrasi dan layanan informasi; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan
survei pasar; memberikan informasi produk konsumen; memproses pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang
diiklankan; mengatur langganan publikasi untuk orang lain; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk
penjual barang dan/atau jasa; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; organisasi acara, pameran, pameran dan
pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; pemasaran;
penelitian dan survei bisnis; pengambilan data [fungsi kantor]; pengelolaan akun penjualan; pengoptimalan lalu lintas situs
web; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran materi iklan; penyediaan informasi bisnis;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; persiapan iklan untuk orang lain; promosi penjualan; publisitas dan layanan pemasaran; radio, televisi, iklan daring
(online); studi kelayakan bisnis; survei pasar, analisis dan studi; yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui
telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; layanan agen informasi komersial; layanan iklan dan pemasaran
yang disediakan melalui media sosial; layanan pemrosesan data online; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian
program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; pemasaran media sosial; pencarian data dalam komputer
untuk pihak lain; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; pengadaan jasa untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui
database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon
(termasuk kupon elektronik); penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi
naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikasi; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:38:06
540   EtiketJID2022086319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl, Guntur No. 4D, RT.001 RW.001 Kel. Guntur Kec.Setiabudi Jakarta Selatan 12980,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

KEVIN ALEXANDER MAHARIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERMAID INJECTION + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Perawatan kecantikan; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan

kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan perawatan
kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan
tubuh kosmetik; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat,
perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan terapi kecantikan; perawatan kesehatan dan
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kecantikan; perawatan perawatan kulit wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:39:18
540   EtiketDID2022086320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. A. Rivai No. 30 RT. 001 RW. 001, Kota Medan, Sumatera Utara
PETER JONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE STILL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman Tuak; Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman wine; arrack [arak]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:39:22
540   EtiketDID2022086321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10270

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktorat Riset,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:39:41
540   EtiketDID2022086322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Taman Meruya N No. 27-28 Rt 004/002 Meruya Utara Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

PT. Makro Rekat Sekawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKRO GLUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah , Hitam , Putih , Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===perekat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:46:41
540   EtiketJID2022086323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOFYAN HIS HOSPITALITY INFORMATION SYSTEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan

alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat
lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak
komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing,
pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program
komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara
online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang
berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis.; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa pengetahuan dan teknologi,
penelitian dan desain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan program computer; Jasa layanan
aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain
situs web untuk e-commerce; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer yang menjalankan fungsi
manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, manajemen
file, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video,
layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Menyediakan situs web
dimana pengguna dapat memposting dan mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-acara dan aktifitas dalam
bidang jasa perhotelan, resor, maskapai, rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan; Pengembangan perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penilaian Aset tidak berwujud; Penyediaan situs web interaktif di bidang manajemen
proyek bisnis dan profesi manajemen proyek; Perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; administrasi server; analisis sistem komputer; decoding data; dekripsi data; desain alat pengolah data; desain dan
analisis sistem komputer; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan hosting portal web; desain
dan implementasi halaman web untuk orang lain; desain dan implementasi situs web untuk orang lain; desain dan pembuatan
homepage dan halaman Internet; desain dan pembuatan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan
situs web; desain dan pembuatan situs web; desain dan pemeliharaan situs komputer untuk pihak ketiga; desain dan
pengembangan alat diagnostik; desain dan pengembangan alat diagnostik medis; desain dan pengembangan alat pengolah
data; desain dan pengembangan arsitektur perangkat keras komputer; desain dan pengembangan database elektronik; desain
dan pengembangan database komputer; desain dan pengembangan endoprostheses; desain dan pengembangan firmware
komputer; desain dan pengembangan halaman web; desain dan pengembangan homepage dan situs web; desain dan
pengembangan jaringan distribusi energi; desain dan pengembangan jaringan komputer; desain dan pengembangan jaringan
telekomunikasi; desain dan pengembangan kamus elektronik; desain dan pengembangan kamus terjemahan bahasa
elektronik dan basis data; desain dan pengembangan kartu ucapan elektronik [e-card]; desain dan pengembangan komputer;
desain dan pengembangan komputer dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan komputer dan program
komputer; desain dan pengembangan mesin pencari; desain dan pengembangan metode pengujian dan analisis; desain dan
pengembangan pembawa suara dan gambar digital; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; desain
dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi industri; desain dan pengembangan perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kedokteran; desain dan pengembangan perangkat keras
komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer untuk industri manufaktur; 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 memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan
analog; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk operator audio dan video; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan sinyal digital; desain dan pengembangan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk penguatan dan transmisi sinyal; desain dan pengembangan perangkat lunak database
komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak
driver; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan teknologi medis; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan perhitungan data; desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk kontrol proses; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk manajemen rantai pasokan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim
dan mengatur data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; desain dan pengembangan perangkat lunak manajemen
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energi; desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputer dan server; desain dan pengembangan
perangkat lunak pengambilan data; desain dan pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; desain dan
pengembangan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain
dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan
perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak sistem operasi; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk kontrol, regulasi dan
pemantauan sistem energi surya; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen persediaan; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
olahpesan cepat; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk panduan program televisi elektronik; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak video game;
desain dan pengembangan periferal komputer; desain dan pengembangan produk industri; desain dan pengembangan produk
konsumen; desain dan pengembangan produk multimedia; desain dan pengembangan produk-produk teknik; desain dan
pengembangan program basis data komputer; desain dan pengembangan program keamanan Internet; desain dan
pengembangan program komputer; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan
protesa; desain dan pengembangan sistem entri data; desain dan pengembangan sistem fotovoltaik; desain dan
pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem komputer; desain dan pengembangan
sistem output data; desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; desain dan pengembangan sistem penyimpanan
data; desain dan pengembangan sistem tampilan data; desain dan pengembangan sistem telekomunikasi; desain dan
pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan, tampilan dan penyimpanan; desain dan pengembangan sistem
untuk pembangkit energi regeneratif; desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; desain dan
pengembangan teknologi medis; desain jaringan komputer untuk orang lain; desain perangkat keras komputer; desain
perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; desain perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data; desain perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; desain perangkat lunak komputer,
firmware komputer, perangkat keras komputer, dan sistem komputer; desain produk konsumen; desain sistem komputer;
desain sistem pemrosesan data; desain sistem penyimpanan data; desain, instalasi, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat
lunak komputer; desain, pembaruan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; desain, pembuatan, hosting, dan
pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web untuk orang lain;
desain, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak;
desain, pengembangan, dan pemrograman perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain,
pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk kontrol proses; desain, pengembangan,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan
pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata, pemrosesan data, dan kontrol proses; desain, peningkatan, dan
penyewaan perangkat lunak komputer; desain, penyebaran, dan pengelolaan jaringan komputer nirkabel untuk orang lain;
enkripsi data dan layanan decoding; hosting server; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak basis data; instalasi dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat
lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak
untuk sistem komputer; instalasi program komputer; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak basis data;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
untuk sistem komputer; instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan,
pembaruan, dan peningkatan perangkat lunak komputer; integrasi sistem dan jaringan komputer; jasa desain dan
perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya; 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 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 konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan perangkat keras komputer dan
sistem perangkat lunak; jasa konsultasi di bidang pengembangan teknologi; jasa konsultasi di bidang sains, teknik dan
teknologi informasi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penelitian di bidang perlindungan lingkungan; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari
dan merekrut karyawan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi
kepegawaian dan perencanaan karir; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa
layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
lunak komputer; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan program komputer; jasa penelitian, desain
dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem komunikasi; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan
dengan sistem pemrosesan data; jasa penelitian, desain, dan pengembangan yang berkaitan dengan sistem komputer; jasa
pengujian perangkat keras dan lunak komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); 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 layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan
atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan,
membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
komunikasi; jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; 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
situs web untuk hotel; konfigurasi jaringan komputer; konfigurasi jaringan komputer menggunakan perangkat lunak; konfigurasi
perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; konfigurasi perangkat lunak komputer; konfigurasi sistem dan
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jaringan komputer; konfigurasi, instalasi, diagnosis kesalahan, perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; konsultasi dan saran dalam desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi
di bidang analisis sistem komputer; konsultasi di bidang desain perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang integrasi
sistem komputer; konsultasi di bidang pemrograman komputer; konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan komputer
dan Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; konsultasi terkait
dengan desain halaman web; konsultasi terkait dengan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan
program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program komputer; konsultasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan situs
internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi
yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan homepage dan
halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan pemulihan data komputer; konversi data informasi elektronik; layanan dukungan perangkat lunak komputer; layanan
dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan enkripsi data; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna
untuk mempublikasikan dan membagikan konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan integrasi sistem
komputer; layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan data elektronik; layanan komputer yaitu layanan dukungan
komputer/ layanan diagnosa komputer/ layanan konfigurasi jaringan komputer/ layanan integrasi sistem komputer/ layanan
pengawasan sistem komputer/ layanan jaringan komputer/ layanan perbaikan jaringan komputer/ keamanan komputer yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan periferal komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan integrasi sistem komputer; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan penyewaan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi di bidang pemeliharaan keamanan dan integritas basis data;
layanan konsultasi di bidang pengembangan produk dan peningkatan kualitas perangkat lunak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan desain, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras dan lunak komputer; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; layanan migrasi data; layanan pemrograman komputer untuk
pergudangan data; layanan penyediaan informasi online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi,
video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui
jaringan komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk
memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi
layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan
pengguna lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan kalender; memberikan informasi cuaca; memberikan
informasi di bidang desain perangkat lunak komputer; memberikan informasi di bidang pengembangan perangkat lunak
komputer; memberikan informasi kondisi cuaca yang memengaruhi kondisi ski dan penutupan jalan; memberikan informasi
meteorologi; memberikan informasi online tentang analisis industri dan layanan penelitian; memberikan informasi tentang
pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi tentang sumbangan mayat manusia untuk penelitian medis;
memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan informasi tentang
teknologi komputer melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; memberikan
informasi yang berkaitan dengan program komputer; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan memelihara
halaman web khusus; membuat dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler;
membuat dan memelihara weblog untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang
lain [layanan teknologi informasi]; membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain; men-debug perangkat lunak
komputer untuk orang lain; mengembangkan program komputer untuk sistem cash register elektronik; menyalin perangkat
lunak komputer; menyalin program komputer; menyediakan informasi on-line di bidang penelitian teknologi dari basis data
komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh;
menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan
perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak investasi online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
on-line yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam aplikasi pemantauan siaran; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk terjemahan bahasa; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk digunakan dalam penerbitan dan pencetakan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen basis data; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh untuk manajemen inventaris; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk mengimpor dan mengelola data; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk pengolah kata; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi on-line yang tidak dapat
diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan berbagi konten multimedia dan komentar di antara pengguna;
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menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan penyedia konten
melacak konten multimedia; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengembangkan permainan video; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan
dalam komunikasi; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam
manajemen basis data; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam
manajemen hubungan pelanggan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk pengolah
kata; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam manajemen rantai
pasokan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam perencanaan sumber
daya perusahaan; menyediakan server web dan server co-location untuk komputasi awan pihak ketiga dan fasilitas
penyimpanan data; pembuatan dan desain halaman web untuk orang lain; pembuatan dan pemeliharaan situs Internet;
pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data; pembuatan desain dan pemeliharaan situs web;
pembuatan halaman rumah untuk jaringan komputer; pembuatan halaman web untuk orang lain; pembuatan program
komputer; pembuatan program untuk pemrosesan data; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web;
pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemeliharaan
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemeliharaan program komputer; pemeliharaan situs komputer;
pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi;
pemrograman halaman web yang disesuaikan; 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 komputer untuk evaluasi dan perhitungan data; pemrograman perangkat lunak
komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik [EDP];
pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen persediaan;
pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan
situs web; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce;
pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang
obrolan, saluran obrolan dan forum Internet; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan
server; pemrograman program pengolahan data; penambangan data; penelitian dan konsultasi di bidang zoologi; penelitian,
desain dan pengembangan sistem komunikasi; penelitian, desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; penelitian,
desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk
manajemen data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk mengelola data; penelitian, desain, dan
pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pengembangan alat diagnostik; pengembangan dan pembaruan
perangkat lunak komputer; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan metode pengukuran dan pengujian; pengembangan obat-obatan;
pengembangan perangkat lunak driver; pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan perangkat
lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak sistem operasi; pengembangan perangkat lunak untuk operasi
jaringan yang aman; pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pengembangan perangkat pengolah data;
pengembangan produk baru; pengembangan produk industri; pengembangan produk konsumen; pengembangan produk
teknik; pengembangan program untuk pemrosesan data; pengembangan sediaan farmasi dan obat-obatan; pengembangan
sistem komputer; pengembangan sistem manajemen energi dan daya; pengembangan sistem pemrosesan data;
pengembangan sistem penyimpanan data; pengembangan sistem transmisi data; pengembangan solusi aplikasi perangkat
lunak; pengembangan teknologi baru untuk orang lain; penyediaan informasi ilmiah, saran dan konsultasi dalam kaitannya
dengan penyeimbangan karbon; penyediaan informasi teknis sehubungan dengan komputer; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan desain industri; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh [penyedia layanan aplikasi];
penyewaan dan pembaruan perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; penyewaan komputer dan peralatan komputer; penyewaan komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan
komputer untuk pemrosesan data; penyewaan peralatan komputer; penyewaan perangkat keras dan lunak komputer;
penyewaan perangkat keras komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan periferal komputer; penyewaan perangkat
lunak aplikasi; penyewaan perangkat lunak basis data komputer; penyewaan perangkat lunak dan program komputer;
penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan materi pendidikan online; penyewaan perangkat lunak untuk akses Internet; penyewaan perangkat lunak
untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen inventaris; penyewaan perangkat lunak untuk
mengimpor dan mengelola data; penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan perangkat lunak untuk
pengembangan situs web; penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan server; penyewaan
peripheral komputer; penyewaan program komputer; penyewaan program permainan komputer; penyewaan server basis data
kepada pihak ketiga; penyimpanan data terkomputerisasi; penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi; perbaikan
perangkat lunak komputer; perbaikan perangkat lunak untuk sistem komputer; perbaikan program komputer; perkembangan
prostesis; persiapan laporan yang berkaitan dengan komputer; persiapan laporan yang berkaitan dengan pemrograman
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 10:47:02
540   EtiketDID2022086324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sejahtera no.05 rt.002 rw.008 Pemangkat Kalimantan Barat, Kabupaten
Sambas, Kalimantan Barat, 79453

Gunadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOMILIE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana 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;
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); Sweater;
alas kaki; baju kaos (t-shirt); blus; celana dalam; celana panjang; celana pendek; celana untuk dipakai; dasi; ikat pinggang
[pakaian]; jaket [pakaian]; kaos; kaos kaki; pakaian; pakaian santai; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala,
topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:18:38
540   EtiketDID2022086524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BEJI RT 001 RW 005, Kabupaten Serang, Banten
NUR ALAMIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HENUMY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk

wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cat alis; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain Penggosok; Kain amplas
dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembilas
kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak
mengandung obat; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang
noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit
(tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Standar
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pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah
liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Warna alis; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan;
agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma;
alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan
pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor;
balm cukur; balm rambut non-obat; balsem bibir tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis;
band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan
toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air
toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu
apung; batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas
[astringen]; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa
untuk mandi berendam dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat krom; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat
sediaan pengupasan; cat wajah; cologne setelah bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; diamantine
[abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens perawatan kulit
non-medis; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan
medis; garam pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel
mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat,
selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi
pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk
dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; greasepaint;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi untuk
pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin tanpa selip untuk
lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
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dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan
sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion;
memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin untuk degreasing;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk
permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk
tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam
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kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan;
sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka
saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan
[semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin
dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar
nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi
tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk
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TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi
dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:20:24
540   EtiketDID2022086525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NIAGA HIJAU II BLOK SH 2 / 42, RT 003/017, PONDOK PINANG, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ANDREW YANUAR SUHARLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jisung Protech
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer;

Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparatus alarm; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aparatus identifikasi
biometrik; Aparatus pendeteksi asap; Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan; Instalasi alarm yang
menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor; Kamera CCTV; LED display dengan
layar sentuh; Layar LED; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Pembaca sidik jari biometrik; Peralatan
elektronik untuk mendeteksi logam; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan pengenalan wajah; Peralatan sensor
elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan
suara; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan; Perangkat keras komputer untuk
digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan;
Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data,
atau gambar; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi
awan yang aman; Perangkat lunak pengenalan wajah; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Piranti lunak komputer
untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; RADIO PANGGIL (HT); Sakelar untuk jaringan
komputer, server dan router; Server untuk otomatisasi rumah; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah;
Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol
pusat untuk rumah pintar; Unit alarm central; alarm; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm
keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam
bentuk ornamen pohon Natal; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik;
alarm pribadi; alat alarm pribadi; alat baca sandi balok (barcode); alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan
sistem pemadam kebakaran; alat kontrol keamanan; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat
pengontrol otomatisasi rumah; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam video; alat untuk membaca
barcode; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan pada aplikasi industri; aparat
pemantauan kendaraan; aparat pengawasan keamanan; aparat peringatan keamanan; aparatus komputasi awan; aparatus
serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus untuk komunikasi elektronik; aparatus untuk memonitor jarak jauh;
aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam,
transmisi atau reproduksi data elektronik; aparatus untuk merekam, transmisi menerima dan memanipulasi gambar dan data;
bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; instalasi alarm;
instrumen dan perlengkapan biometrik; kamera pencitraan termal; kamera pengintai video; kamera televisi sirkuit tertutup;
kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; lampu keamanan
berkedip; mikrofon; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
monitor [perangkat keras komputer]; monitor komputer; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; palang pintu
parkir otomatis; panel alarm; panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol untuk
alarm keamanan; pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pembaca kode batang; pemindai barcode; pemindai
biometrik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pengendali
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; penguji keamanan listrik;
peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan keamanan untuk  memancarkan sinyal
video; peralatan keamanan untuk memproses video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal video;
peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; peralatan pengendali otomatis; peralatan perekam suara; peralatan sinar-X
industri; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak
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jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak keamanan; perangkat
lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan email; perangkat lunak
keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk komunikasi
jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk transmisi
suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat
lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak yang
dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler; perangkat pengawasan keamanan; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor,
dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; perekam suara digital;
perekam video dan suara digital; perekam video digital; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer,
jaringan dan komunikasi elektronik; piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; ponsel pintar; program
komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); sakelar
elektronik; sakelar jaringan komputer; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar penggantian untuk peralatan
telekomunikasi; sakelar, listrik; sensor termal; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem alarm lift; sistem identifikasi
biometrik; sistem keamanan dan pengawasan di perumahan; telepon genggam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:21:26
540   EtiketJID2022086526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JPTV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa kliping berita dan media; Jasa pemasaran internet; Jasa-jasa kliping berita; Layanan promosi dan

publisitas; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan
periklanan; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa
di website; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Perikalan melalui Koran; beriklan di majalah, brosur, dan koran; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; iklan
papan reklame; iklan televisi; jasa periklanan; 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; klan
radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan;
Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan
barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial;
layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui
database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah
publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video,
dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan pemasaran
untuk orang lain; layanan perencanaan media; layanan telemarketing; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial;
penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian sponsor;
penyebaran materi iklan secara online; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; 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 ruang iklan di majalah; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan di
Internet; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan,
pemasaran, riset pasar; produksi iklan televisi; publikasi naskah publisitas/iklan; radio, televisi, iklan daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:28:45
540   EtiketDID2022086527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Halaman 283 dari 840



Nama Merek
Tipe Merek :

: ASPIRA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ASPIRA + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Oli seal klep; Oli seal shock; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk saluran

udara terkompresi; bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; cincin
paking; gasket; klak klep karet; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; selang penghubung untuk injektor bahan bakar
kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:28:55
540   EtiketJID2022086528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JPTV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; 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 penyiaran televisi untuk ponsel; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer;
akses ke konten, situs web, dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu,
jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; kantor berita; layanan kantor berita; 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 melalui surat elektronik dan Voice over Internet
Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi telepon
disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan penyiaran situs web; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan
streaming video, audio dan televisi; 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 web, surat dan portal berita; 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; pengiriman berita; 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 transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan
interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran nirkabel;
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, 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; siaran program radio dan televisi; siaran radio dan televisi; streaming materi audio dan video di Internet;
transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi informasi online; transmisi program radio dan
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televisi; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:29:54
540   EtiketDID2022086529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANDENGAN SELATAN NO. 7, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Erick Patriadjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JEVLYN
Merek Kata dan Lukisan

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

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Mata (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); body
scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; masker untuk membersihkan wajah; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:33:35
540   EtiketDID2022086530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah

PT Hartono Istana Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CTRL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemantau cuaca dan iklim (Weather Station Digital); Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat

pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Bel pintu pintar; Fiting listrik; Gerbang Internet of
Things [IoT]; Kamera CCTV; Kunci pintu pintar; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone);
Pemancar Global Positioning System [GPS]; Penerima Global Positioning System [GPS]; Pengendali jarak jauh; Peralatan
kontrol jarak jauh; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air;
Peralatan untuk mengukur kadar air; Perangkat asisten personal dalam suatu system lengkap yang dapat dikendalikan oleh
suara; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk smartphone untuk digunakan dalam
mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan
buatan; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System
[GPS]; Pesawat televisi; Power Meter digital; Sensor Interaktif; Sensor ec tanah; Sensor kualitas air; Sensor pendeteksi; Set-
top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem alat pemadam api secara
otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Tag yang
dapat dibaca mesin; Timbangan; Timbangan analitik; Unit pengawas hewan peliharaan; alarm asap; alarm jendela elektronik;
alarm kebocoran gas; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alat dan instrumen
multimedia; alat dan instrumen pensinyalan; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat identifikasi hewan elektronik;
alat kendali jarak jauh *; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan
menutup pintu kendaraan; alat pencampur suara; alat perekam dan reproduksi suara; alat telemetering kendali jarak jauh; alat
untuk memeriksa absensi kerja; amplifier audio; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet
of Things [IoT]; asisten digital pribadi; baterai; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai listrik isi ulang; baterai penyimpanan
listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai surya; baterai yang dapat diisi ulang; baterai,
listrik; bel alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan, listrik; bel, listrik; detektor gerak; detektor untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; display augmented reality yang dipasang di kepala; display holografik yang dipasang di
kepala; gembok, elektronik; generator sinyal; headphone in-ear; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset; headset
augmented reality; interkom; kacamata; kamera yang diaktifkan gerak; kartu identifikasi elektronik; kartu identitas, disandikan;
kartu identitas, magnet; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kendali jarak jauh untuk
proyektor; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan
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alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh
untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektronik; kunci pintu digital; kunci
pintu elektronik; kunci untuk kendaraan, listrik; kunci, elektronik; kunci, listrik; label dengan chip identifikasi frekuensi radio
[RFID] terintegrasi; label elektronik; label yang dikodekan secara magnetis; lampu sinyal; layar komputer; lentera sinyal; liquid
crystal display [LCDs] untuk teater rumah; lonceng sinyal; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin
udara; meter kelembaban tanah; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; mikrofon tanpa kabel; mikrokontroler untuk
perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; monitor
audio bayi; monitor bayi; monitor komputer; monitor layar komputer; monitor liquid crystal display [LCD]; pH meter; panel layar
kristal cair [LCD]; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; pelampung sinyal; peluit isyarat;
pemancar kontrol jarak jauh; pemancar televisi kabel; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pemindai sidik jari biometrik;
penerima data seluler; penerima kendali jarak jauh; penerima televisi kabel; pengatur keran (elektronik); pengeras suara
dengan amplifier built-in; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; penguji alarm asap; peralatan antar
komunikasi; peralatan audio visual; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah; peralatan rekaman
suara; peralatan reproduksi suara; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; perangkat keras komputer; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak
augmented reality; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk membaca tag;
perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat memori
komputer; perangkat periferal komputer; periferal dan aksesori komputer; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; prosesor sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk
mengkompensasi distorsi suara pada speaker; proyektor home theater; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor
multimedia; radio; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio untuk kendaraan; sakelar elektronik;
sakelar, listrik; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor suhu jarak jauh; sensor untuk menentukan suhu;
sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; sinyal, bercahaya atau mekanis; sistem alarm
kebakaran; sistem home theatre; sistem kontrol akses biometrik; sistem loudspeaker; sistem speaker yang terdiri dari
pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara
kesetiaan tinggi; soket listrik; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual;
speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; stasiun docking untuk ponsel; subwoofer; switchboards;
switchbox [listrik]; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tag elektronik; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan,
memproses, menyimpan dan menukar data; televisi definisi tinggi; televisi liquid crystal display [LCD]; termometer rumah
tangga; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan kamar mandi digital; tuner stereo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:34:39
540   EtiketDID2022086531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ground Floor Sahid J-Walk, Jl. Babarsari No. 2, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55281

PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JALA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru (Biru Cyan), Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 29, 45, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===memberikan saran di bidang efisiensi bisnis===

===broker bisnis===
===instalasi peralatan pemrosesan data===
===menyediakan akses ke informasi melalui Internet===
===mengatur seminar pelatihan===
===penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan===
===jasa akuakultur===
===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop===
===menyediakan/memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jaringan/jejaring sosial
dan pengenalan sosial===
===produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; udang besar, hidup; udang, hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:37:30
540   EtiketJID2022086532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JPEO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa kliping berita dan media; Jasa pemasaran internet; Jasa-jasa kliping berita; Layanan promosi dan

publisitas; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan
periklanan; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa
di website; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Perikalan melalui Koran; beriklan di majalah, brosur, dan koran; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; iklan
papan reklame; iklan televisi; jasa periklanan; 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; klan
radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan;
Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan
barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial;
layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui
database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah
publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video,
dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan pemasaran
untuk orang lain; layanan perencanaan media; layanan telemarketing; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial;
penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian sponsor;
penyebaran materi iklan secara online; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; 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 ruang iklan di majalah; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan di
Internet; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan,
pemasaran, riset pasar; produksi iklan televisi; publikasi naskah publisitas/iklan; radio, televisi, iklan daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:38:25
540   EtiketDID2022086533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BTN KANAWA INDAH BLOK C1 NO. 15 RT 004 RW 006 KEL/DESA BATU
MERAH KEC. SIRIMAU, Kota Ambon, Maluku, 97128

FITRI MAHFIAN WALIULU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HELFIE BEAUTY by dr. Fian dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk wajah; Deodorant stick; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krim leher; Krim pelembab; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah (kosmetik); Losion
Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion mandi berendam; Losion pelindung sinar UV; Losion
pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Odol;
Pelembab Leher (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kecantikan; Sabun
untuk membersihkan payudara; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci;
Sediaan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan
perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk mandi dan
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mandi; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah,
losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah
dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; celak mata; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on;
gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mata; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel pra-cukur; gel rambut; gel
untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kapas kecantikan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk leher; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku;
krim kulit; krim malam; krim mandi; krim mata; krim pembersih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut;
krim rambut; krim siang; krim tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion kecantikan;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; masker kecantikan;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak wangi; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemerah pipi; pencuci vagina untuk keperluan
sanitasi atau deodoran pribadi; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perekat untuk keperluan kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sabun wajah
dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk
mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-
sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan berjemur; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
sampo; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum rambut; serum wajah; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:39:56
540   EtiketDID2022086534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARTINI VIII DALAM NO. 25, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Ferendy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FERTAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM GOLD MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih

dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; krim retinol untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung
obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:42:04
540   EtiketDID2022086535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Golf II PC 08, RT 012/ RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

HASSON BRUNO ANTOINE ELIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shingmulnara
Merek Kata

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

losion , atau kosmetik.; Balsem kecantikan; Bibit parfum; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih
kulit; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker
wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker
wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewangi badan
(kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk
kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat;
Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlengkapan
mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan untuk
membersihkan; Serum kecantikan (kosmetik); Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; air wangi; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bubuk masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; dasar untuk parfum bunga; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi mint [minyak esensial]; gel after-
sun [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik];
gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik];
ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter kuku; kayu wangi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna
rambut; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah
krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa
obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk pembersih tubuh; 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
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku
untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; 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 ruam popok tanpa obat; krim setelah matahari; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim
tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion  untuk
kulit; losion bayi; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion untuk
rambut; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
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kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker kecantikan; masker
kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker
mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker 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; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu
cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak pijat tubuh; minyak rambut; minyak
rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; mousses [kosmetik]; paket masker
untuk keperluan kosmetik; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pembersih
untuk kuas kosmetik; pencuci tubuh (sabun) bayi; perasa kue [minyak esensial]; perekat 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 kulit kosmetik; produk
perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk
mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun deodoran; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; 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 penggunaan pribadi;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; scrub krim
tubuh; 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 tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih
kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir
dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum kecantikan; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; stiker nail art; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; ujung kuku buatan; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian
alami; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:42:43
540   EtiketDID2022086536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Talang Keramat Gang Krawang, Kel. Kenten, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten
Banyuasin, Sumatera Selatan

CV. LANCAR JAYA BERSAUDARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANTENG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan seng; Besi siku; Genteng dari logam; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium;

Genteng metal pasir; Hollow besi Siku; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Kerangka dari
logam untuk bangunan; Kusen dari aluminium; Pasak (perangkat keras); Pegangan Pintu Stainless; Pipa kotak pembentuk
rangka plafond terbuat dari logam; Produk Baja Siku Sama Kaki; Rangka Pintu Kaca Stainless; Rangka Pintu Stainless;
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Rangka atap baja ringan; Rangka atap dari logam; Rangka plafon dari logam; Rangka rumah kaca dari logam; Rangka tempat
tidur Stainless; Roda perabot dari logam; baja siku untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; floorings genteng metal;
gembok; gembok logam; genteng metal galvanis; kasa nyamuk dari aluminium; klem roda logam; kunci gembok; kunci logam;
kusen logam; mural genteng metal; pegangan pintu dari logam; pipa dan tabung logam; rangka baja ringan kanal c; rangka
baja ringan untuk bangunan; rangka logam untuk bangunan; sambungan logam tipe siku; sambungan pipa dari logam; seng;
siku dari logam untuk pipa fleksibel; siku stainless; teralis logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:43:20
540   EtiketDID2022086537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

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 :

: ASPIRA EXPOSIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ASPIRA EXPOSIO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC untuk kendaraan; COP LAMPU KENDARAAN; Lampu sorot; Penerangan LED; Perkakas pengendali suhu untuk

kendaraan; RUMAH LAMPU KENDARAAN; aparat dan mesin pemurni udara; aparat pendingin udara; aparat penghilang bau
udara listrik; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter untuk AC; filter untuk pembersih udara; instalasi untuk
penerangan jalan; kompor induksi; lampu keselamatan; lampu pijar; lampu rem untuk kendaraan; lampu untuk kendaraan;
lemari es listrik; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; menerobos lampu untuk kendaraan darat; panel instrumen
lampu sepeda motor; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pembersih udara; pembersih udara untuk mobil; pencahayaan
peralatan untuk kendaraan; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk
kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan
pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; udara filter untuk unit AC; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit
pemurni udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:45:28
540   EtiketDID2022086538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 16, Binjiang Industrial Zone, Changfu, Xiamei, Nan'an City, Quanzhou City,
Fujian, China

Nan'an Zhigao Industry and Trade Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMOTARO&FRIENDS dengan karakter China dan karakter Jepang dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bambu [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Gantungan kostum; Lemari setelan; bantal; bantalan; buaian;

dekorasi plastik untuk bahan makanan; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; kasur; keranjang bayi; kursi [kursi];
mebel; mirror [mencari kacamata]; perabotan kantor; peti untuk mainan; pijakan untuk bunga [furnitur]; playpens untuk bayi;
ponsel [dekorasi]; rak [perabot]; sofa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:45:46
540   EtiketDID2022086539

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWA POS SPORTAINMENT
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong,
buku catatan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang
hukum; Berita berkala; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik;
majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan
ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam
bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-
anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan
hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet
kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola
untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Iklan (Barang
Cetakan); Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan
informasi terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan
telepon seluler, telepon pintar; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Publikasi berkala;
Publikasi iklan tercetak; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Surat kabar perusahaan; Wadah dan pengemasan
kertas, kardus atau karton; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu
resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; barang cetakan dibidang komputer; barang-barang dari kertas; barang-barang
publikasi tercetak; buku; buku dan buklet; buletin berita [barang cetakan]; gambar-gambar; huruf cetak [angka dan huruf];
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong untuk alat tulis; kertas dan karton; kertas koran;
kertas-kertas kemasan; koran; label kertas dicetak; lembaran kertas [alat tulis]; materi promosi tercetak, termasuk selebaran,
buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; program
acara; publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak,
termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi tercetak; selebaran; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas
untuk pengemasan dan pengepakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:47:13
540   EtiketDID2022086540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8-1, Tatsuminishi 1 Chome, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666 Japan
Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Aulia Iqbal Maulana S.H.,
Maulana & Partners Law Firm, Mayapada Tower 1 Lantai 5,  Jl. Jend. Sudirman Kav.
28,  Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROHTO REGRO
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 penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas
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minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Larutan untuk lensa kontak; Pembalut untuk haid; Pembalut wanita; Penyeka
kapas untuk penggunaan medis; Popok; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk
menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Tampon untuk haid wanita; agen pengiriman obat dalam
bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; bantalan menyusui; celana dalam untuk haid;
desinfektan untuk lensa kontak; herbisida; kain kasa untuk pembalut; kapas penyerap; kertas mothproofing; kertas reagen
untuk keperluan medis; kertas tangkap terbang; makanan untuk bayi; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman untuk bayi; obat tetes mata; obat-obatan untuk mencuci mata; penutup mata untuk keperluan medis; penutup popok;
perban cair; perban telinga; perban untuk membalut luka; pita perekat untuk keperluan medis; plester perekat; sediaan
dermatologis; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan pembersihan lensa kontak; semen untuk
inseminasi buatan; shampo pertumbuhan rambut; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; stimulan
pertumbuhan rambut; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia; tepung lakteal untuk bayi;
tulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:48:25
540   EtiketDID2022086541

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Puri Kencana Blok K-6 No. 5-G
Kembangan Selatan, Kembangan
JAKARTA BARAT - 11610
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT. SETIA PESONACIPTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ronny Gunawan S.H.
Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Granitafit
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===agar-agar siap saji; agar-agar*; jelly dengan rasa kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl,

jelly===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:51:48
540   EtiketDID2022086542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 Goldhill Plaza, #02-03 Podium Block, Singapore 308899
Gromark Consumers Enterprise Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CRYSTAL TOMATO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem kecantikan; Losion susu untuk membersihkan wajah; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Produk kosmetik untuk

perawatan kulit; Sabun kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner wajah (kosmetik); kosmetik; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah kosmetik; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab; pelembab wajah kosmetik; pembersih kulit;
pencerah kulit; pencuci muka; produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik]; scrub wajah; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan matahari [kosmetik]===
===Distribusi dan penyebaran materi iklan; 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,
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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;
Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements);
Promosi secara online pada jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan televisi; jasa agen pemasaran; jasa
periklanan; layanan ritel online; memproses administrasi pesanan dan pengadan kerjasama untuk kepentingan pihak lain
terkait berbagai jenis barang yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang-barang yang ada di katalog
barang dagangan dengan nyaman melalui pemesanan surat atau jenis telekomunikasi lainnya dan melalui toko diskon;
penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:56:47
540   EtiketDID2022086543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Karanggan No. 48 RT/RW. 001/006, Karanggan, Gunung Putri, Kota Depok,
Jawa Barat

PT. MAKMUR SEJATI INTERNUSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AREN MANGGIS (LUKISAN)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Cokelat, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula nira kelapa; Gula semut; Tepung gula; gula kristal; gula kristal (selain

gula-gula); gula merah; gula tebu bubuk; gula-gula untuk makanan; tepung atau bubuk untuk gula-gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 16:57:03
540   EtiketDID2022086544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.BRIGJEN KATAMSO 73 RT.001 RW.001 KEL.SENGON KEC.JOMBANG
KAB.JOMBANG JAWA TIMUR, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61418

BAGUS AJIDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEZZO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak

untuk tubuh (tidak mengandung obat); Maskara; Minyak untuk pijat; Pembersih makeup all-in-one; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Mandi; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel, semprotan, mousses
dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; 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; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan
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rambut; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; maskara; maskara rambut; masker perawatan
rambut; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut
dan kulit; mousses [kosmetik]; pemutih kuku; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut
termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; sabun batang; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; 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 mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun-sabun; sediaan dan perawatan rambut; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan kuku; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum
perawatan rambut===
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Muda dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk

wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cat alis; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain Penggosok; Kain amplas
dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembilas
kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak
mengandung obat; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang
noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit
(tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi
basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna alis; Zat untuk menurunkan kelembaban
untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian;
air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma;
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alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan
pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor;
balm cukur; balm rambut non-obat; balsem bibir tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis;
band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan
toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air
toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu
apung; batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas
[astringen]; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa
untuk mandi berendam dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat krom; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat
sediaan pengupasan; cat wajah; cologne setelah bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; diamantine
[abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens perawatan kulit
non-medis; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan
medis; garam pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel
mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat,
selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi
pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk
dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; greasepaint;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi untuk
pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin tanpa selip untuk
lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
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dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan
sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion;
memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin untuk degreasing;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk
permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk
tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam
kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
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sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan;
sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka
saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan
[semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin
dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar
nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi
tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
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atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===
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: JAWA POS SPORTAINMENT
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; 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 penyiaran televisi untuk ponsel; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer;
akses ke konten, situs web, dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu,
jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; kantor berita; layanan kantor berita; 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 melalui surat elektronik dan Voice over Internet
Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi telepon
disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan penyiaran situs web; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan
streaming video, audio dan televisi; 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 web, surat dan portal berita; 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; pengiriman berita; 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 transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan
interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran nirkabel;
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, 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; siaran program radio dan televisi; siaran radio dan televisi; streaming materi audio dan video di Internet;
transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi informasi online; transmisi program radio dan
televisi; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet===
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31/10/2022 17:07:17
540   EtiketJID2022086548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ground Floor Sahid J-Walk, Jl. Babarsari No. 2, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55281

PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JALA SMARTFARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pertanian (Akuakultur) Pintar
591 Uraian Warna : Biru Cyan, Biru Cyan Terang, Putih,  Kuning, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa akuakultur; layanan pengendalian hama untuk akuakultur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:12:21
540   EtiketDID2022086549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWA POS METROPOLIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
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kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong,
buku catatan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang
hukum; Berita berkala; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik;
majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan
ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam
bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-
anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan
hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet
kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola
untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Iklan (Barang
Cetakan); Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan
informasi terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan
telepon seluler, telepon pintar; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Publikasi berkala;
Publikasi iklan tercetak; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Surat kabar perusahaan; Wadah dan pengemasan
kertas, kardus atau karton; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu
resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; barang cetakan dibidang komputer; barang-barang dari kertas; barang-barang
publikasi tercetak; buku; buku dan buklet; buletin berita [barang cetakan]; gambar-gambar; huruf cetak [angka dan huruf];
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong untuk alat tulis; kertas dan karton; kertas koran;
kertas-kertas kemasan; koran; label kertas dicetak; lembaran kertas [alat tulis]; materi promosi tercetak, termasuk selebaran,
buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; program
acara; publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak,
termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi tercetak; selebaran; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas
untuk pengemasan dan pengepakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:17:58
540   EtiketDID2022086550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Puri Kencana Blok K-6 No. 5-G
Kembangan Selatan, Kembangan
JAKARTA BARAT - 11610
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. SETIA PESONACIPTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ronny Gunawan S.H.
Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Granitafit
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Jus sari buah-buahan; Minuman dan jus buah; Minuman rasa buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk

membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air mineral dan air soda dan minuman
tidak beralkohol lainnya; jus; jus buah; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman buah dan jus buah; minuman jus
buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:21:34
540   EtiketDID2022086551

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cicalengka – Majalaya KM.1.6 Cikuya, Cicalengka , Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40395

PT KALDU SARI NABATI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXTAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Kaos kaki bayi; Masker wajah (pakaian); Pakaian tidur; Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yaitu, atasan,

kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket,
pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian
dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas
kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana,
kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian
ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga,
celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer,
celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun,
gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Topi kupluk; celana dalam; celana
olahraga; celana panjang; celana pendek; jaket [pakaian]; kaos kaki; kaos kaki panjang; kemeja berkerah; korset [pakaian
dalam]; legging [celana panjang]; manset; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian santai; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; 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; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan sepeda; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sepatu; sepatu kulit; setelan jas; topi;
topi olahraga; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:33:21
540   EtiketJID2022086553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ground Floor Sahid J-Walk, Jl. Babarsari No. 2, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55281

PT JALA Akuakultur Lestari Alamku

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHRIMPHUB BY JALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Cyan, Biru Cyan Terang, Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan

pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; melakukan
kelas latihan boot camp; melakukan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium,
seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan
lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:34:50
540   EtiketDID2022086554

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 16, Binjiang Industrial Zone, Changfu, Xiamei, Nan'an City, Quanzhou City,
Fujian, China

Nan'an Zhigao Industry and Trade Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMOTARO&FRIENDS dengan karakter China dan karakter Jepang dan 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; Pasta; bahan pengganti kopi; bumbu; burger keju [sandwich]; cuka; garam untuk memasak; gula; gula-gula; kecap;

kopi; kopi yang belum dipanggang; madu; makanan ringan berbasis sereal; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar teh; pati untuk makanan; pizza; roti*; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:39:02
540   EtiketJID2022086555

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Teluk Gong Jalan C no 194, RT 007/ RW 008, Penjaringan, Pejagalan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

dr Sylvia Irawati, Willy Natanael Yonas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UTUH + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kesehatan; Memberikan informasi kesehatan; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; konseling

kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; layanan klinik kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan;
layanan medis dan perawatan kesehatan; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:39:18
540   EtiketJID2022086556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWA POS METROPOLIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; 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 penyiaran televisi untuk ponsel; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer;
akses ke konten, situs web, dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu,
jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; kantor berita; layanan kantor berita; 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 melalui surat elektronik dan Voice over Internet
Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi telepon
disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan penyiaran situs web; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan
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streaming video, audio dan televisi; 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 web, surat dan portal berita; 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; pengiriman berita; 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 transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan
interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran nirkabel;
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, 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; siaran program radio dan televisi; siaran radio dan televisi; streaming materi audio dan video di Internet;
transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi informasi online; transmisi program radio dan
televisi; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:42:46
540   EtiketDID2022086557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah

PT Hartono Istana Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CTRL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Dispenser pengharum listrik; Lampu malam; Lampu meja; Lampu suasana

LED; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Penerangan LED; Penyebar cahaya (LED); Rumahan lampu (fitting
lampu); String lampu; Tungku masak [oven]; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); aparatus ionisasi untuk pengobatan
udara; boiler air panas; botol air panas; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; dehumidifiers,
listrik; downlight; elektrik dipanaskan rel handuk; filter udara untuk keperluan rumah tangga; freezer; humidifier, listrik; instalasi
untuk penerangan jalan; ionizers udara rumah tangga; kompor induksi; kompor listrik; kran otomatis; kulkas listrik untuk
keperluan rumah tangga; lampu; lampu LED kuku; lampu akuarium; lampu kuku UV; lampu lampu LED; lampu linear LED;
lampu sorot; lampu untuk penggunaan outdoor; lemari es; lemari freezer; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode
[LED] pencahayaan instalasi; mesin kopi; mesin kopi, listrik; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga;
mug dipanaskan secara elektrik; oven memanggang; oven memasak komersial; oven microwave; oven pemanggang untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air induksi; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara rumah tangga
dan ionizers; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga;
penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); penerangan jalan cerdas; penggorengan dalam, listrik; pengukus makanan;
peralatan untuk rambut kering; perangkat pencahayaan LED; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; senter; sterilisasi
uap; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultraviolet; toaster roti listrik; udara filter untuk unit AC; unit AC; unit pemurni udara untuk
keperluan rumah tangga; unit penyaringan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:44:50
540   EtiketDID2022086558

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ampera IV / 36, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

NATASYA VERNANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : NAVE + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian;

Sabun jerawat; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Spray wajah
(kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); deodoran; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik
alis; kosmetik dan make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim pembersih [kosmetik]; lipstik; lotion perawatan matahari; lulur kosmetik; maskara; minyak aromaterapi;
minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; pelindung matahari untuk bibir; pensil kosmetik;
pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun
cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan
kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
wajah dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum
pemutih (kosmetik); tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:46:03
540   EtiketDID2022086559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWA POS RADAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait

peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat
lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-
monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi ponsel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang
digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio,
video dan file audiovisual.; Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu,
aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat
informasi produk; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang
dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti,
menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global,
dan jaringan telekomunikasi nirkabel.; Papan pemberitahuan elektronik; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak untuk
streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Platform perangkat lunak yang
memfasilitasi penyediaan informasi; aplikasi dekstop; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; berita berkala elektronik yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat
diunduh; pemancar kontrol jarak jauh; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat
lunak dan program komputer; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer
untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk
digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan
elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau
streaming berita atau informasi peristiwa/acara terkini; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak
komputer; program komputer, dapat diunduh; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet;
publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan
video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; server surat elektronik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:47:26
540   EtiketDID2022086560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sultan Malikul Saleh No. 48 AB, Lamlagang, Kota Banda Aceh, Aceh, 23239
CV Ipay Adventure

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Trequa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Menelusuri Khatulistiwa Tropis
591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Biru; Merah; Hitam dan Putih; Hitam dan Merah; Hitam dan Biru; Merah dan Biru; Merah dan Hitam; Merah dan

Putih; Biru dan Putih; Biru dan Hitam; Biru dan Merah; Putih dan Hitam; Putih dan Merah; dan Putih dan Biru.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu,

sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Anklet [kaus kaki]; Baju Hangat
untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat
lengan panjang; Bandana anak-anak; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket,
selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; Celana kerja;
Celana panjang denim; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek selancar; Celana renang; G-
string; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket
tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari
bahan berlapis; Kain atau kulit penutup kaki; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kerah polo;
Kulot; Legging yang dilapisi lilin; Mantel; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian; Pakaian
bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan,
pakaian renang; Pakaian dinas seragam; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian tahan air;
Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan
baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus,
kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover
bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Penghangat
telinga; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga;
Perlengkapan logam untuk alas kaki; Romper; Rompi; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sandal Gunung; Sepatu cross
training; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu sekolah; Sol karet; Sol sepatu; Stoking; Sweater; Sweater berkerah tinggi tanpa
kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater
tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala; Syal untuk menutup kepala; T-shirt; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Topi (penutup kepala) renang; Topi
kupluk; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki; alas kaki militer; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat;
alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan berkerudung; atasan dengan
gantungan; bagian atas sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam,
sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju angin; baju berburu; baju
dalam; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju ketat; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju pelindung; baju setelan; baju tidur; baju untuk orang dewasa; ban lengan [pakaian]; barang-barang pakaian,
alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; bikini; blazer; blus lengan panjang; blus lengan pendek; bodysuits
untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; booties; bra tanpa strap; busana santai; cardigan; celana; celana berburu;
celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana formal; celana hiking; celana
jas; celana jeans untuk anak; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana khaki; celana kulit; celana lebar
kaki; celana leging; celana mandi; celana olahraga; celana palazzo; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana
panjang untuk orang dewasa; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; celana pendek bersepeda; celana
pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek sepak bola; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita;
celana plastik; celana renang; celana snowboard; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk olahraga;
celemek; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi
dengan penutup telinga]; dasi; earbands [pakaian]; gaun kulit; gaun seremonial untuk wanita; gussets [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 untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket berburu; jaket bersepeda; jaket
bulu; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket hiking; jaket jas; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket
lengan pendek; jaket militer; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pemanasan; jaket ringan; jaket safari; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda
motor; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas kulit; jas panjang; jas penerbangan; jas snowboard; jilbab; jubah; jubah
hujan; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; 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 polo; kaos/kemeja yang menyerap
keringat; kaus; kaus [baju ketat]; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana
panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki olahraga; kaus kaki pria; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki
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tanpa kaki; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja
empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kulit; kemeja lengan
panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan
peran; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; manset; mantel; mantel debu;
mantel denim; mantel kulit; mantel olahraga; mantel pagi; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; masker
wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; overall; overall kerja; overshirts; pakaian; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian berbahan denim; pakaian bulu; pakaian dalam;
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian
formal untuk pria; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian kulit;
pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian
skating; pakaian tahan air; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan cuaca; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun,
sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging,
pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; parcu;
parka; pelindung kaki; penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; pengikat kaus kaki;
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 wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; piyama;
ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; puncak topi; rok atletik; rok golf; rompi; rompi bawah; rompi berburu;
rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi puncak; sabuk; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk
untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat
dari tekstil; sandal; sandal bayi; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal lipat; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur busa; sandal plastik; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian];
sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan militer; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari;
sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu;
selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu atau sandal esparto;
sepatu atletik; sepatu berjalan; sepatu bersepeda; sepatu boot; sepatu boot karet; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu
bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; 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 datar; sepatu dek; sepatu formal; sepatu golf;
sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk stoking; sepatu handball;
sepatu hiking; sepatu hujan; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu mendaki; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu polo; sepatu salju; sepatu santai; sepatu ski; sepatu slip-
on; sepatu tahan air; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; seragam;
seragam atletik; seragam olahraga; setelan jas; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan untuk
aktivitas luar ruangan musim dingin; setengah boot; singlet; singlet olahraga; skort denim; slipovers; sol dalam; sol karet atau
bahan plastik timbul; sol sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; suspender
stocking; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal dan jilbab; syal pashmina; syal yang melingkar di leher; tali
sepatu; tank top untuk olahraga; tas boot snowboard; tas sepatu sepak bola; topi; topi bersepeda; topi golf; topi hujan; topi
kecil; topi koki; topi matahari; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pet
[tutup kepala]; topi renang; topi simpul; topi stocking; topi top; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tunik; turtleneck;
tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps),
topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:55:49
540   EtiketDID2022086561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWA POS RADAR
Merek Kata

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

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong,
buku catatan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang
hukum; Berita berkala; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik;
majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan
ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam
bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-
anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan
hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet
kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola
untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Iklan (Barang
Cetakan); Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan
informasi terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan
telepon seluler, telepon pintar; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Publikasi berkala;
Publikasi iklan tercetak; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Surat kabar perusahaan; Wadah dan pengemasan
kertas, kardus atau karton; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu
resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; barang cetakan dibidang komputer; barang-barang dari kertas; barang-barang
publikasi tercetak; buku; buku dan buklet; buletin berita [barang cetakan]; gambar-gambar; huruf cetak [angka dan huruf];
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong untuk alat tulis; kertas dan karton; kertas koran;
kertas-kertas kemasan; koran; label kertas dicetak; lembaran kertas [alat tulis]; materi promosi tercetak, termasuk selebaran,
buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; program
acara; publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak,
termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi tercetak; selebaran; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas
untuk pengemasan dan pengepakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:56:56
540   EtiketJID2022086562

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AMPERA IV /36, KEL. PADEMANGAN BARAT KEC. PADEMANGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

NATASYA VERNANDA

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 :

: NAVE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan totok wajah; Rumah perawatan; Rumah

sakit; Salon perawatan kulit; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi medis; jasa
perawatan muka; jasa salon kecantikan; jasa spa; konsultasi farmasi; konsultasi medis dan farmasi; layanan klinik medis;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata
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rambut; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan perawatan bedah; layanan perawatan wajah dan
tubuh; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan
perawatan kecantikan melalui internet; operasi plastik; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika
atau tempat pangkas rambut; perawatan laser kosmetik jamur kuku; pijat kehamilan; pijat refleksi; salon kecantikan; sauna,
pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:57:48
540   EtiketDID2022086563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. GREEN VILLE H NO. 7, RT 001, RW 009, KEL. DURIKEPA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

F. FEBRINA RUNTULALO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edo Parikesit S.H.
Jl. H. Kelik, Permata Regency D/37, Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATHOME + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Botol kaca (wadah); Gelas; Guci dapur [bukan dari logam mulia];

Pemeras tabung pasta gigi; Penjepit; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah
tangga; Rak Piring; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Tempat tisu kamar mandi; Tepas Untuk Keperluan dapur; Wadah
untuk kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; alas
pengering piring; alas piring dari bambu; alas piring dari karet; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah
makanan; alat masak bukan listrik; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu
untuk penggunaan dapur; artikel untuk keperluan pembersihan; baki untuk keperluan rumah tangga; bantalan abrasif untuk
keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; barang pecah belah, porselen dan gerabah;
barang-barang keperluan kamar mandi; baster untuk penggunaan dapur; botol; botol air dingin terisolasi; botol kaca; botol
kaca [wadah]; botol minum; botol minuman; botol vakum; botol, dijual kosong; botol-botol plastik; cangkir; cangkir kopi; cangkir
minum; cangkir teh; cetakan [peralatan dapur]; cincin untuk menggantung handuk [perlengkapan kamar mandi]; coaster
gabus; corong untuk penggunaan dapur; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser pompa untuk bumbu;
dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk sabun cair; ember kamar mandi; gantungan handuk kertas;
garpu saji; gelas kamar mandi; gelas sikat gigi; irisan ikan [peralatan memasak]; jatuh pengering bola [peralatan rumah
tangga]; kafilah air; kain microfiber untuk membersihkan; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kapsul kopi isi
ulang plastik; keranjang binatu; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]; kotak makan siang; kotak pil untuk penggunaan
pribadi; kuas, kecuali kuas cat; lap pembersih untuk sekali pakai; layar percikan untuk penggunaan dapur; mangkuk saji;
mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa
perlengkapan mandi; menggosok spons; mixer dapur, non-listrik; mortir kayu untuk penggunaan dapur; mortir untuk
penggunaan dapur; mug, bukan dari logam mulia; panci; panci dan wajan masak, non-listrik; panci masak; panci masak, non-
listrik; panci untuk digunakan dengan kompor induksi; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; parut untuk
penggunaan dapur; pemegang gelas sikat gigi; pemegang kaca kamar mandi; pemintal salad; penapis untuk keperluan dapur;
penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur];
pengayak untuk penggunaan dapur; penggiling lada, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang
dioperasikan dengan tangan; penggosok panci; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; penjepit sayur; penyortir
binatu untuk keperluan rumah tangga; 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 masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan memasak, non-listrik; peralatan minum;
peralatan oven; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk
keperluan rumah tangga; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan
dari logam mulia atau dilapisi dengannya); 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
hidangan untuk penyajian; piring saji; piring sayuran; piring tahan oven; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi];
rak oven-ke-meja; rel handuk; rolling pin untuk penggunaan dapur; sabut gosok; saringan untuk penggunaan dapur; sarung
tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan oven; sarung tangan untuk di dapur; sarung tangan untuk
keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan
dapur]; sendok saji; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set panci masak; sikat botol; sikat cuci; sikat sayur; sikat
untuk kamar mandi; sisir dan spons; skimmer untuk penggunaan dapur; spatula untuk penggunaan dapur; spons dapur; spons
loofah; stoples kaca penyimpanan; stoples rempah-rempah; talenan; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan kayu untuk
penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tatakan gelas; tatakan untuk memanggang; teko besar; tempat (shakers) garam dan
merica; tempat gulungan tisu dapur; tempat handuk pada kamar mandi; tempat menyimpan binatu; toples dapur; turners
[peralatan dapur]; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; vas bunga; 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 plastik untuk penggunaan dapur; wadah sikat gigi; wadah untuk keperluan dapur; wadah untuk
keperluan kamar mandi; 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 [peralatan memasak]; whisks, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 17:59:12
540   EtiketDID2022086564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Place Edouard Martell, 16100 Cognac, France
Martell & Co

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 :

: MARTELL Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman beralkohol, kecuali bir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:00:17
540   EtiketDID2022086565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pekojan III Gang 2 RT011/RW008, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

FU JIU SONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erlin Hermawan SM
Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar -
Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRORIDER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fitting lampu; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu gantung plafon;

Lampu mobil; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); bola lampu, listrik; lampu besar untuk mobil; lampu penerangan;
lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu sepeda
motor; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot LED; lampu utilitas portabel; panel instrumen lampu
sepeda motor; perangkat anti-silau untuk mobil (alat kelengkapan lampu); perlengkapan lampu LED; produk lampu portabel
luar ruangan, yaitu lampu depan; reflektor sepeda dan lampu sepeda; tabung lampu neon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:01:11
540   EtiketDID2022086566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Place Edouard Martell, 16100 Cognac, France
Martell & Co

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 :

: MARTELL Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman beralkohol, kecuali bir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:04:06
540   EtiketDID2022086567

730 Nama Pemohon : Martell & Co
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Alamat Pemohon : Place Edouard Martell, 16100 Cognac, France
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 :

: MARTELL Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, emas, perak, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman beralkohol, kecuali bir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:04:09
540   EtiketJID2022086568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWA POS RADAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa kliping berita dan media; Jasa pemasaran internet; Jasa-jasa kliping berita; Layanan promosi dan

publisitas; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan
periklanan; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa
di website; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Perikalan melalui Koran; beriklan di majalah, brosur, dan koran; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; iklan
papan reklame; iklan televisi; jasa periklanan; 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; klan
radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan;
Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan
barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial;
layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui
database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah
publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video,
dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan pemasaran
untuk orang lain; layanan perencanaan media; layanan telemarketing; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial;
penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian sponsor;
penyebaran materi iklan secara online; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; 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 ruang iklan di majalah; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan di
Internet; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan,
pemasaran, riset pasar; produksi iklan televisi; publikasi naskah publisitas/iklan; radio, televisi, iklan daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:04:54
540   EtiketDID2022086569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Semanggi RT. 06 RW. 12, Solo (Pabrik), Jl. Mertodranan RT. 01 RW. 02, Solo
(Rumah), Kota Surakarta, Jawa Tengah

TALIB B. HUSIN ALKATIRI b.d.n. Perusahaan Tenun MULYA

Halaman 311 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WORLD CHAMPION + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, hijau, kuning, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain tenun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:06:33
540   EtiketJID2022086570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO BENGKONG CITY NO. 10, DESA/KELURAHAN BENGKONG LAUT, KEC.
BENGKONG, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29458

PT. MITRA GADAI KEPRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JPGADAI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Merah, Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Gadai; Penyediaan informasi mengenai penilaian mobil bekas; jasa penilaian barang bergerak; jasa penilaian

barang dan kargo; jasa pinjaman [pembiayaan]; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; layanan pembiayaan
hipotek atau penggadaian; memberikan informasi terkait penilaian batu mulia; memberikan informasi terkait penilaian mobil
bekas; penilaian batu mulia; penilaian berlian; penilaian berlian, batu mulia dan logam mulia; penilaian logam mulia; penilaian
mobil; penilaian mobil bekas; penilaian perhiasan; pinjaman dengan jaminan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:07:06
540   EtiketDID2022086571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Place Edouard Martell, 16100 Cognac, France
Martell & Co

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 :

: MARTELL Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman beralkohol, kecuali bir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:07:26
540   EtiketDID2022086572

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt City Garden Tower U Lt.9/52, Rt.009 Rw.014, Cengkareng Timur, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IRVINE EDISON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

Halaman 312 dari 840



566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:08:55
540   EtiketJID2022086573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah

PT Hartono Istana Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CTRL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; 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 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; administrasi pusat data dalam
bidang data besar (big data); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji
konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu
suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi informasi yang berkaitan
dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar
(big data); penyimpanan data dan pemrosesan data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:10:17
540   EtiketDID2022086574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Semanggi RT. 06 RW. 12, Solo (Pabrik), Jl. Mertodranan RT. 01 RW. 02, Solo
(Rumah), Kota Surakarta, Jawa Tengah

TALIB B. HUSIN ALKATIRI b.d.n. Perusahaan Tenun MULYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WADI AMED + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain tenun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:10:52
540   EtiketJID2022086575

730 Nama Pemohon : PT JAWA POS

Halaman 313 dari 840



Alamat Pemohon : Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWA POS RADAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; 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 penyiaran televisi untuk ponsel; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer;
akses ke konten, situs web, dan portal; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu,
jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; kantor berita; layanan kantor berita; 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 melalui surat elektronik dan Voice over Internet
Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi telepon
disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan penyiaran situs web; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan
streaming video, audio dan televisi; 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 web, surat dan portal berita; 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; pengiriman berita; 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 transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan
interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran nirkabel;
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, 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; siaran program radio dan televisi; siaran radio dan televisi; streaming materi audio dan video di Internet;
transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi informasi online; transmisi program radio dan
televisi; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:14:42
540   EtiketDID2022086576

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Crystal Barat No. 25. Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua,, Kabupaten
Tangerang, Banten

LINTANG ASMARA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANUHARSA
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 314 dari 840



566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Tua, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian ujung alas kaki;
Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju
Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju
Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju
hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari;
Baju tidur; Baju wanita; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang;
toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana;
Celana 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; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Ikat pinggang; Lis
untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Meukasah (Baju); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian
dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan
skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana
pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.;
Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing;
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, 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); Pelindung
telinga [pakaian]; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Sabuk dan ikat pinggang untuk
pakaian; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin; Sepatu cross training; Sepatu luar
terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu rugby; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang
tahan asam; Sepatu untuk jalan; Setagen (Ikat Pinggang); Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Toro (Baju Kurung); 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; atasan baju tanpa lengan; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi;
baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju
memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi;
baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari
pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; bootee (sepatu bayi wol); bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; 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;
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celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser;
celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek
sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang;
celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar;
celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana
salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana
tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk
olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dickeys [bagian
depan baju]; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gaun jumper (baju hangat); gussets for
leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari
pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; ikat pinggang; ikat pinggang
(pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi
[Alas kaki kerja berujung Jepang]; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk
melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos replika, celana pendek dan kaus kaki;
kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana
panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kelengkapan logam untuk alas kaki; kerah [pakaian]; ketuk celana;
kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; legging [celana panjang]; legging menjadi
celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu
boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[pakaian renang]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; muffs [pakaian];
pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; 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 golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian
luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian
militer; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang one-
piece; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur
bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk
judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual
untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
pelindung kaki (celana); pelindung tumit untuk sepatu; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan
sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; 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 sepatu dan sepatu bot; pompa [alas kaki]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola
Amerika; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sandal jepit [alas kaki]; sapu
tangan [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 balet; 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 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 bowling; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; 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 lari; 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-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air;
sepatu tap; sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan
olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu
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wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang tertutup baja; sepatu
yoga; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk
sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk
sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; stoking dan celana ketat tipis wanita; tali celana; tali sepatu;
tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; 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; tips untuk alas kaki; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; trainer
(alas kaki); tubuh [pakaian]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari
jerami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:15:52
540   EtiketDID2022086577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt City Garden Tower U Lt.9/52, Rt.009 Rw.014, Cengkareng Timur, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IRVINE EDISON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); KERUPUK BAWANG PORANG; KERUPUK NASI PORANG; Keripik Bawang; Keripik

camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik
sereal; 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; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan
bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan
dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn;
keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum
utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari
mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; 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 stick tongkol; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam;
kerupuk udang; nachos [keripik tortilla]; senbei [kerupuk nasi]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:16:32
540   EtiketJID2022086578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAWA POS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWA POS RADAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Biru; Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 manajemen acara; Jasa pelatihan
secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi
data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial
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intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan
kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam;
Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi
buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi,
distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman
suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi
melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu,
produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk
penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan
melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang
film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi,
video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa penyediaan 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 publikasi; Komunitas di bidang olahraga; Layanan reporter berita,
layanan reporter foto; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau
mereka untuk membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; 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 publikasi online; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; 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 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 suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga
motor; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan;
Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; 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; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam,
berita dan komedi; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; 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; 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 penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
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transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; 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; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan pelaporan berita;
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 reporter
berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara
olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita
dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.;
menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyedikan informasi,
memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; organisasi kompetisi
pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur
dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pelaksanaan konser; penerbitan buku, publikasi berkala,
majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan multimedia buku,
majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,
buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait
untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan festival; 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; 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 koran; pengeditan publikasi; pengumpulan berita untuk kantor berita; penyediaan berita secara online; 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; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan
langsung dan festival film; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan kompetisi olahraga;
penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya,
pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; produksi program
radio dan televisi; produksi program televisi kabel; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita
berkala, dan publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:16:52
540   EtiketDID2022086579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gereja Ayam no. 17, Pasar Baru, Sawah  Besar, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT. JAYAMAS MOTORINDO

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 :

: NPP NIPPON PARTS & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, coklat muda, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengisi udara; Assembly ( Pengatur hasil pembakaran mesin); Blok Silinder Mesin Untuk Otomotif; Camshaft untuk

mesin kendaraan; Cdi; Con Rod Assy; Dinamo stater  ; Filter udara untuk mesin ; Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar);
Head Rotor ( pegatur hasil pembakaran mesin); Kit karburator; Klep kendaraan; Noken As (mesin); Noken as untuk  mesin;
Pelatuk Klep; Pen Piston; Penyaring minyak untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang; Pin piston; Pompa
oli untuk digunakan di motor ; Rantai mesin; Skep Karburator; Stator Assy; Steng seher (conrod); bantalan bola; bearing untuk
poros transmisi ( bagian dari mesin); blok silinder mesin untuk otomobil; busi untuk mesin; busi untuk mesin otomotif; busi
untuk mesin pembakaran internal; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan; camshafts mesin; cincin piston; cincin
sambungan gasket; dinamo; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; gasket, bukan dari logam, untuk
mesin kendaraan; gigi sentrik; gigi transmisi untuk mesin; injector untuk mesin; injeksi bahan bakar; injektor; injektor bahan
bakar pneumatik untuk motor; kampas rem untuk mesin; karburator; katup menjadi bagian dari mesin; katup sebagai
komponen mesin; katup tekanan (bagian dari mesin); kepala silinder untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; kompresor
elektronik untuk kendaraan hibrid atau kendaraan elektrik; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor
listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin; motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital
controller drive; muffler knalpot untuk motor dan mesin; nozel bahan bakar; piston (bagian dari mesin atau motor); piston
[bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk kompresor; piston untuk mesin; piston untuk mesin kendaraan; piston untuk
mesin kendaraan darat; piston untuk silinder; pompa bahan bakar untuk mesin kendaraan darat; pompa minyak untuk mesin
kendaraan darat; pompa oli motor (untuk kendaraan bermotor); pompa saringan; puli timing belt; rantai penggerak, selain
untuk kendaraan darat; rantai transmisi, selain untuk kendaraan darat; rem cakram menjadi bagian dari mesin; rem cakram
untuk mesin; rem untuk mesin; ring piston; rol untuk mesin pengolahan barley; roll pengiling silinder; sabuk kipas; sabuk
transmisi listrik untuk mesin; saringan (bagian dari mesin); saringan minyak.; saringan oli.; saringan udara.; sepatu rem, selain
untuk kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan darat; silinder untuk mesin; silinder untuk
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motor; silinder untuk motor dan mesin; stang piston===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:17:55
540   EtiketJID2022086580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah

PT Hartono Istana Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CTRL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer,

pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak
jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer,
menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk mengendalikan, mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan
mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara, yaitu, perangkat elektronik konsumen yang terkoneksi dengan cloud dan
dikendalikan oleh suara; Platform hosting di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things (IoT); infrastruktur
sebagai layanan (IaaS) untuk digunakan dengan perangkat dan jaringan Internet of Things (IoT); jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; layanan komputer yang
bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan
perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi
dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan pengujian untuk sistem alarm dan pemantauan; menyediakan
platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah,
menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pelaporan cuaca; penyewaan
perangkat lunak komputer di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem
pemodelan, sistem dan layanan simulasi, dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); penyimpanan data elektronik dan
layanan cadangan data; perangkat lunak asisten pribadi; platform sebagai layanan [PaaS]; teknik listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:19:22
540   EtiketDID2022086581

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MELATI RAYA NO. 6 E RT/RW 02/06 KEL. GENUK KEC. UNGARAN BARAT,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

CV. PLANET AGRONUSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BM GIB TB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===zat pengatur pertumbuhan tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:19:24
540   EtiketDID2022086582

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pekojan III Gang 2 RT011/RW008, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota
FU JIU SONG
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Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erlin Hermawan SM
Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar -
Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRORIDER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As roda  untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk

sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda
motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor;
jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk
sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing)
untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Kopling untuk sepeda motor; Kunci kontak
sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Pedal stater sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Tiang rem belakang sepeda
motor; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; behel jok
sepeda motor; engkol sepeda motor; frame sepeda motor; gantungan barang untuk motor; grip stang untuk sepeda motor; grip
tangki untuk sepeda motor; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk
sepeda motor; kaca spion untuk kendaraan; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; pedal
rem untuk sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung body motor; pelindung radiator motor; pelindung shock
depan motor; penutup lampu motor; penutup radiator motor; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor);
rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem cakram untuk sepeda motor; roda gigi sepeda motor; sandaran jok
belakang; selimut dipasang untuk sepeda motor; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk
sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/10/2022 18:19:58
540   EtiketDID2022086583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERMATA ZAMBRUD BLK C/7 RT. 007 RW. 006 KEL. TUGU SELATAN - KEC.
KOJA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

GATOT SEWANDHONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; kendaraan roda dua; mobil listrik; sepeda motor listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:44:08
540   EtiketDID2022086744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

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 :

: ASPIRA EXPOSIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ASPIRA EXPOSIO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Ball joint untuk kendaraan; Ban dalam untuk kendaraan; Coil spring

untuk suspensi  kendaraan darat; Drag link untuk kendaraan; ECU; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk
sepeda motor; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem tromol; Karet peredam getaran pada kendaraan; Klakson untuk
sepeda motor; Komstering,  untuk kendaraan; Kunci kontak sepeda motor; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); POROS
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TRANSMISI UNTUK KENDARAAN DARAT; Pedal rem; Pelat kopling; Penyemprot Minyak rantai motor; REPAIR KIT FOR
BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); Rantai transmisi untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk
Kendaraan; Standar tengah sepeda motor; Velg untuk roda kendaraan; WIPER KACA MOBIL; bagian-bagian suspensi; ban;
ban bus; ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban
luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban motor; ban off road; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban
sepeda; ban solid untuk roda kendaraan; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan
darat; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk mobil penumpang; ban untuk sepeda motor; bantalan (bearings) [kendaraan
darat]; bantalan steer; batang torsi untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; cakram rem untuk kendaraan;
cengkeraman hidrolik untuk kendaraan darat; cermin eksterior untuk kendaraan; handle rem/kopling; hub untuk kendaraan
darat; jeruji untuk kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; kaca spion samping untuk mobil; kain penutup jok untuk
kendaraan; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas rem
untuk mobil; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson untuk kendaraan; klakson untuk mobil; kopling poros atau penyambung
poros [kendaraan darat]; kopling untuk kendaraan darat; lengan suspensi untuk kendaraan; master rem kit; mekanisme
kopling untuk kendaraan darat; mendorong rantai untuk sepeda motor; mesin listrik untuk sepeda roda dua; pedal rem [bagian
sepeda motor]; pegas suspensi kendaraan; pelek untuk roda kendaraan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pentil untuk
ban kendaraan; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; plat transmisi dan
dudukan mesin (engine mounting); poros untuk kendaraan darat; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rantai penggerak
dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; selang / kabel
kopling; selang / kabel rem; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepatu rem untuk mobil; skuter
listrik satu roda self-balancing; sprocket; sprocket untuk roda kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat;
standar untuk kendaraan darat; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; transmisi untuk
kendaraan darat; tromol; tromol sepeda motor; velg jeruji; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan
darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:44:16
540   EtiketDID2022086745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KENARI HIJAU RAYA NO 22 PIK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
HERMAN TANSRI, Siek Tirta Setyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Blueprint
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah biru dan gradiasi
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAJU DARI KULIT; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju

Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat
untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala;
sepatu; topi; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan
panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju
wanita; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging;
Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar;
Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk
jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola
Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Kain gurita bayi; Kaos
kaki bayi; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk
lengan kemejas (pakaian); Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Meukasah (Baju); 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 dari bahan spandek; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian yang
terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan
baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus,
kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover
bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor 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
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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); Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Rompi yang terbuat dari bahan
berlapis; Sarung tangan bayi; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Setelan pakaian main; Sileuweu
(Celana); Toro (Baju Kurung); alas kaki bayi; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; bagian depan kemeja; baju; baju angin;
baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju
hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing;
baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan
pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju
tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh
badan; baju zoot; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi; bootee (sepatu bayi
wol); booties bayi; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana
bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana
bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
[pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking;
celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo;
celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat;
celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk
untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana
pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek
untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof;
celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch;
celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking;
celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita;
celana yang menyerap keringat; celana yoga; chemisettes [bagian depan baju]; dickeys [bagian depan baju]; gaun; gaun
[pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir;
gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun
pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun
untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gussets untuk celana ketat [bagian dari
pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket jas; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan;
jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas
pria; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-
jas luar yang panjang; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain tadah liur bayi; kaos oblong bayi; kaos replika,
celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki
untuk bayi; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja
empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja
kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban;
kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kerah untuk gaun; ketuk celana; kuk
baju; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai
pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
menjalankan jas; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan
denim; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian
dan celana untuk yoga; pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian luar untuk bayi; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian tahan air, yaitu,
sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian,
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; pelindung kaki (celana); piyama bayi; piyama boneka bayi; replika celana
pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok celana; sandal bayi; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan;
sepatu boot bayi; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk bayi; 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
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musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; sol karet atau bahan plastik timbul;
stoking dan celana ketat tipis wanita; sweater bayi; tali celana; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak;
tumit timbul dari karet atau dari bahan plastik; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:46:15
540   EtiketDID2022086747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Yusuf I No. 101 RT 002 RW 003 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11540

Susini Indariawati

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 :

: TENDER COCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kelapa dalam kemasan; Minuman air kelapa; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; air kelapa

[minuman]; minuman es Kelapa Muda Asam Manis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:46:22
540   EtiketDID2022086748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

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 :

: ASPIRA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ASPIRA + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat untuk mendiagnosa

kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam
untuk kendaraan listrik; Flasher Relay; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Switch Stater; alat kontrol elektronik untuk motor; alat pengontrol motor penggerak, elektronik; baterai; baterai
kering; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai penyimpanan listrik;
baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai untuk kendaraan; catu daya elektronik untuk motor listrik; drive untuk kontrol
gerak motor listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; helm untuk pengendara sepeda motor;
kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kartrid filter untuk masker pernapasan; kontrol elektronik untuk motor; kunci
elektronik untuk kendaraan; kunci untuk kendaraan, listrik; masker pelindung; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak
termasuk bagian-bagiannya); panel surya untuk produksi listrik; pengatur kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengisi
daya baterai bertenaga surya; pengisi daya untuk baterai listrik; peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik;
perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk alat
diagnostik kendaraan bermotor; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perekam elektronik untuk digunakan
dengan sistem komputer kendaraan bermotor; perekam kilometer untuk kendaraan; regulator tegangan untuk kendaraan;
saklar listrik; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:47:17
540   EtiketDID2022086749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOUTH SIDE OF HUAXI ROAD, HUANKE PARK, YIXING CITY, JIANGSU
PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

JIANGSU CHANGGONG POWER MACHINERY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Tipe Merek : Merek Lukisan
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Nama Merek : LOGO DP
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===alternator; busi untuk mesin otomotif; dinamo; generator DC; mengemudi motor, selain untuk kendaraan darat; mesin

bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; perangkat pengapian untuk mesin
pembakaran internal; pompa [mesin]; sabuk dinamo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:48:44
540   EtiketDID2022086750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU TONDANO VIII NO. 66 RT. 004 RW. 003, KEL. ABADIJAYA, KEC.
SUKMAJAYA, Kota Depok, Jawa Barat, 16417

DAVID SEBASTIAN

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 :

: BATIK KAMA MANDAKA + LOGO HURUF HANACARAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Abu-abu.
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; celana panjang besar batik; jaket; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos polo; kebaya batik (pakaian); kemeja;
pakaian; pakaian jadi; pakaian mode/fesyen; sandal; setelan jas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:49:02
540   EtiketJID2022086751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Taman Ratu Indah Blok AI No.23 R, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MENTARI TIMUR ELOK LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIR ISLAND RESORT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa resort; jasa katering hotel; jasa konsultasi di bidang perhotelan; layanan

akomodasi hotel; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan pemesanan kamar hotel; menyediakan akomodasi
perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan penginapan sementara di kamp
liburan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; penyediaan fasilitas konferensi;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyewaan akomodasi sementara
di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:54:33
540   EtiketDID2022086752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jatayu Blok U No. 51 Rewwin RT. 011 RW. 009, Kel. Wedoro, Kec. Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256

RANOE ISKANDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1  Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : EMPAT MAWAR
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Teh Tarik; Teh

rosela; Teh serai; teh hijau bubuk; teh jeruk nipis; teh melati===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:58:02
540   EtiketDID2022086753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAKET PADI JOSS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;

pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:58:16
540   EtiketJID2022086754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Limo Blok T 1/2, Kelurahan Grogol Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Andro Rinaldi Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gatot Sanyoto Wahyu Adi S.H.,
Equity Tower lantai 25 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jend.
Sudirman Kav. 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tunas Indonesia Special Education and Vocational
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Pendampingan

[pendidikan dan pelatihan]; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day
schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
coaching [pendidikan dan pelatihan]; 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; konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan,
olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus; layanan pendidikan
yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan
pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan sekolah bahasa; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara
olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; pendidikan lebih lanjut; pendidikan untuk penderita
disabilitas; pendidikan, pengajaran dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:58:31
540   EtiketDID2022086755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Permai Dalam II No. 3, RT.015/RW.004, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

SUCIPTO
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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 :

: KARAKTER HURUF NON LATIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Sapi; Buah-buahan dalam kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Leci kalengan; Makanan laut olahan,

termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau
sayuran; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sari sarang burung; Sosis; abon ikan; bakso sapi; buah dan
sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; daging atau ikan kalengan; daging babi dan kacang kalengan; daging kaleng, ikan,
sayuran, dan buah; daging yang dimasak, kalengan; dendeng; ikan asin; irisan buah, kalengan; kacang kalengan; kacang
merah, kaleng; kacang, kalengan; keju; kentang goreng; kentang goreng beku; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut,
yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah-buahan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri
dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang,
keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan yang
terbuat dari daging; produk ikan kaleng; produk makanan laut kalengan; produk makanan yang terbuat dari ikan; pulses
(kacang-kacangan), kalengan; sarang burung yang bisa dimakan; saus keju; stik keju; sup kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 11:59:24
540   EtiketDID2022086756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Palem Lestari Blok A-11/50 RT. 005 RW.016, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

ALIE GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COOLCO & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : COOLCO Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin kemasan vakum; mesin pengemas vakum; pembersih vakum listrik; pembersih vakum robot; pompa vakum; pompa

vakum [mesin]; sealer vakum listrik makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:00:31
540   EtiketDID2022086757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Golf II PC 08, RT 012/ RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

HASSON BRUNO ANTOINE ELIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jamais
Merek Kata

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

losion , atau kosmetik.; Balsem kecantikan; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi;
Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
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perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan);
Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih
kulit; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Masker (kosmetik); Masker kecantikan untuk tangan; Masker wajah (kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pencuci tangan dengan bahan dasar
sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun
cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan
payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan
mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dasar
untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlengkapan
mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan untuk
membersihkan; Serum kecantikan (kosmetik); Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; air parfum; air wangi; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan
perasa/aroma; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; 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; bom mandi; bubuk mandi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; dasar untuk parfum bunga; eau
de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak
esensial]; esensi mint [minyak esensial]; gel after-sun [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik bermain anak-
anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat
dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk pembersih tubuh; 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 dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; 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 masker tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik;
krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; 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 ruam popok tanpa obat; krim setelah matahari; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh
beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan
untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion
susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion untuk rambut; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan
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wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial
yang berasal dari tumbuhan; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak pijat tubuh; minyak rambut; minyak rambut
kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak
untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pembersih
untuk kuas kosmetik; pencuci tubuh (sabun) bayi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun
batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun deodoran; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk
kulit; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi;
sabun-sabun; sachet parfum; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim
tubuh; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak
mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum kecantikan; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stiker nail art; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; ujung kuku buatan; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian alami;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:03:59
540   EtiketDID2022086758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SABANG NO 2C CIHAPIT BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40114
HARTIMAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPERBLANK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,

rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:07:02
540   EtiketDID2022086759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z  14-OI, RT.005 RW.008, Kel. Kapuk Muara, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

LIANI WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Almania Rachmawati S.H.,
Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hb Rose dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, merah jambu, hitam, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan

untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pembersih kulit; Highlighter kulit
(kosmetik); Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab kulit beraroma; Krim
pelindung sinar UV; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker pelembab kulit; 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; Pelembab (kosmetik); Pelembab kulit sensitif; Pewangi badan
(kosmetik); Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum Mata (kosmetik); Serum leher (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 glitter kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; busa pembersih kulit; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat tubuh untuk keperluan kosmetik;
cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-
kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kulit; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat
untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; 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 wangi untuk
keperluan kosmetik; losion kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sediaan perawatan kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama
dan setelah bercukur; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:07:10
540   EtiketDID2022086760

730 Nama Pemohon : ADE ROSMANA
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Alamat Pemohon : Dusun Burujul RT/RW 026/010, Kel. Sukasenang, Kec. Sindangkasih, Kab. Ciamis,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A&D SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:08:51
540   EtiketJID2022086761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Depok Lama Alam Permai Blok E No. 2,., Kota Depok, Jawa Barat, 16431
RADITYA GHAFFARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dwi Anita Daruherdani S.H., LL.M.
DARUHERDANI Attorneys  Wisma GKBI, Lantai 39  Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GO-SAERI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Coklat Kekuningan dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; jasa

katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; layanan
hotel, bar dan restoran; layanan restoran swalayan; penyediaan informasi tentang layanan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:09:02
540   EtiketJID2022086762
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen The Pakubuwono View Unit R 07 C, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AFRIAN BONDJOL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Romi Emirat S.H
Kavling Shibi Indah Blok C.1  Jalan H. Shibi Srengseng Sawah

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOMISILI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cahaya sedang bayangan dari kuning hijau; Sangat ringan bayangan dari kuning hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 41, 43, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; jasa penyewaan apartemen; penyewaan apartemen===

===klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; menyediakan fasilitas kolam renang;
menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; penyewaan kolam renang===
===Jasa hotel dan resor; Jasa penyewaan villa; Layanan perhotelan (hospitality); Perhotelan; Restoran; hotel, restoran, kafe-
restoran dan layanan bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan hotel, motel dan resor===
===layanan spa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:09:12
540   EtiketDID2022086763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOUTH SIDE OF HUAXI ROAD, HUANKE PARK, YIXING CITY, JIANGSU
PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

JIANGSU CHANGGONG POWER MACHINERY 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 :

: DELTA DAN LUKISAN
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; busi untuk mesin otomotif; dinamo; generator DC; mengemudi motor, selain untuk kendaraan darat; mesin

bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; perangkat pengapian untuk mesin
pembakaran internal; pompa [mesin]; sabuk dinamo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:11:31
540   EtiketDID2022086764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DAMAI RAYA 001/001, CIPETE UTARA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12150

MUHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEMPEK OMBAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; KUNING; HITAM; HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan berbahan dasar tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:12:52
540   EtiketDID2022086765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kayon Nomor 38-40 Blok A 10, RT.002 RW.005, Desa/Kel. Embong Kaliasin,
Kec. Genteng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 60271, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. SURYA INDOMETAL SEMESTA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SURYA SINCE 1950 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 plastik untuk keperluan rumah tangga dalam
pembuatan sabun; cetakan puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:14:58
540   EtiketDID2022086766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 65 CHULIA STREET, #47-04, OCBC CENTRE, SINGAPORE, 049513
BDX DATA CENTER PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juniaty Rianto S.H
FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat
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Nama Merek
Tipe Merek :

: BDX INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 37, 38, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi sistem komputer; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan ponsel terkait dengan perangkat keras; Instalasi,

pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang komputer, telekomunikasi, jaringan, komunikasi, dan keamanan jaringan.;
Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang perangkat lunak komputer, telekomunikasi, jaringan, komunikasi,
dan keamanan jaringan; Pemasangan peralatan telekomunikasi nirkabel dan jaringan area lokal nirkabel; Pemeliharaan server
komputer untuk jaringan; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait jasa instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan, Layanan instalasi, pemeliharaan, perbaikan dan perbaikan peralatan komunikasi, perlengkapan, instrumen dan
sistem, komputer, perangkat lunak komputer, sistem komputer, komputer periferal, perlengkapan dan aksesoris, perangkat
pembayaran elektronik, perlengkapan elektronik, telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet, computer laptop, perangkat
elektronik digital, aksesoris mobil, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, pemrosesan data dan peralatan untuk
pemrograman data, peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim, menghasilkan kembali atau memproses suara,
gambar atau data, perlengkapan elektrik untuk digunakan dengan komputer, rental dan penyewaan perangkat dan peralatan
pembayaran elektronik, telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet, laptop komputer, dan perangkat elektronik digital;
instalasi dan pemeliharaan perangkat keras untuk jaringan komputer dan akses Internet; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan komputer dan periferal komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronik, listrik dan mekanik;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemrosesan data elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat
keras komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem pemrosesan data elektronik;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem telekomunikasi; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat keras untuk jaringan komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras untuk jaringan
komunikasi data; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras untuk peralatan pemrosesan data; jasa instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan; 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; konsultasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan layanan perbaikan; konsultasi terkait dengan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; layanan kabel untuk telekomunikasi; layanan konsultasi
dan dukungan teknis yang terkait dengan jasa-jasa perbaikan atau kontruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik dan listrik; memberikan informasi yang berkaitan
dengan jasa konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan komputer, perangkat periferal komputer; pemasangan perangkat keras dan kabel
untuk akses Internet; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen telekomunikasi; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan peralatan teknologi informasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan telekomunikasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan telepon dan komunikasi; pemasangan,
pemeliharaan, perbaikan, dan servis piranti keras komputer, periferal komputer, piranti lunak komputer, perangkat seluler
digital, pemutar media, produk audio, set top box, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, dan produk
serta aksesori elektronik lainnya; pemeliharaan dan perbaikan jaringan komunikasi data; peningkatan perangkat keras
komputer; perawatan dan perbaikan perangkat keras komputer dan jaringan komputer; perbaikan atau pemeliharaan
komputer===
===Jasa transfer data; Jasa transmisi data dan penyiaran data; Komunikasi antara computer; Konsultasi, informasi dan jasa
penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; 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
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telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan
dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara
onlin, streaming data, streaming konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita,
relating to electronic payments, telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment
forums, communication services between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan
dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi
antara bank data; Layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks,
surat elektronik, file video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan
informasi dan jaringan data; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform internet dan portal; Menyediakan akses
ke database internet; Penyediaan akses ke basis data komputer; Penyediaan akses ke platform dan portal internet;
Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan
teknologi telekomunikasi; Transmisi informasi pada jaringan telekomunikasi optik; akses ke konten, situs web, dan portal; 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 komunikasi; jasa komunikasi data; jasa telekomunikasi; jasa transmisi data komputer; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu,
jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; komputer membantu pengiriman pesan dan
gambar; komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi dengan satelit;
komunikasi dengan sistem surat elektronik; komunikasi jaringan elektronik, yaitu, transmisi informasi dan data melalui
komunikasi jaringan elektronik; komunikasi melalui jaringan telekomunikasi multinasional; layanan data surat elektronik;
layanan gateway telekomunikasi; 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 komunikasi jaringan digital; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan komunikasi
komputer untuk transmisi informasi; 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, informasi dan
konsultasi di bidang telekomunikasi; layanan perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan portal internet; 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 disediakan
melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan digital; layanan transmisi data;
memberi pengguna pihak ketiga akses ke infrastruktur telekomunikasi; menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke
Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke data di jaringan komputer; menyediakan akses ke database;
menyediakan akses ke database di jaringan komputer; menyediakan akses ke database elektronik; menyediakan akses ke
informasi melalui jaringan data; menyediakan akses ke jaringan komputer; menyediakan akses ke jaringan komputer di
seluruh dunia; menyediakan akses ke jaringan komputer global; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik;
menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan informasi komputer global;
menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet
atau database; menyediakan koneksi telekomunikasi ke basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global; pengelola pengoperasian jaringan komunikasi; 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; penyedia akses ke website internet atau jaringan
komunikasi lainnya; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; penyiaran nirkabel;
pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi; streaming
data; transfer data nirkabel melalui Internet; transmisi dan penerimaan informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi;
transmisi data; transmisi data antara sistem komputer berjaringan; transmisi data dengan kabel; transmisi data elektronik
nirkabel; transmisi data melalui jaringan komputer global; transmisi data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi data oleh
komputer; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi
file digital; transmisi informasi; 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 nasional dan internasional; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel; transmisi informasi melalui jaringan
telematik; transmisi satelit; transmisi sinyal suara, gambar dan data; transmisi suara, gambar, sinyal dan data jaringan;
transmisi suara, video, dan informasi===
===Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman
pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi
perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Kabel serat optik; Komunikasi optik; Peralatan
jaringan komunikasi; Peralatan untuk pengiriman data; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak
komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk
mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara
perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komunikasi data; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh);
adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database;
alat pengontrol manajemen jaringan; alat penyimpanan data; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan
dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara, gambar dan data; antena untuk jaringan telekomunikasi; aparatus dan instrumen komunikasi data;
aparatus untuk komunikasi elektronik; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ;
aplikasi seluler; chip elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; drive cadangan untuk komputer; jaringan
area lokal; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; kabel data; kabel sinkronisasi data; kabel
telekomunikasi; kabel transmisi data; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan
pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; microchips [perangkat keras komputer]; modem; modem
untuk jaringan komunikasi; monitor [perangkat keras komputer]; pemancar sinyal elektronik; penerima komunikasi data;
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peralatan antar komunikasi; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan pengolahan data; peralatan
switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan telekomunikasi; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras
jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang
terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik
digital yang dapat dipakai; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer; perangkat
lunak komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak sistem
operasi komputer; perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak untuk
mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan
data; perangkat penyimpanan data; perangkat periferal komputer; perkakas-perkakas komunikasi data; pesawat-pesawat dan
perkakas-perkakas telekomunikasi; piranti keras untuk backup/cadangan disk drive; piranti lunak komputer cloud yang
digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk
administrasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti lunak
komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data dan
pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web
dan aplikasi; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk pengoperasian pusat data dan piranti lunak
otomatisasi; piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; program
pengoperasian komputer, direkam; program sistem operasi jaringan; radio; server; server awan; server database komputer;
server jaringan; server jaringan komputer; server komputer; server surat elektronik; server-server untuk web hosting; set
transmisi [telekomunikasi]; sistem operasi komputer; switchboards; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan
pengguna komputer jaringan===
===Jasa cadangan data komputer; Jasa komputer, yaitu, menyediakan peranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang
disediakan secara online untuk penyaringan spam, perlindungan firewall, dan kontrol orang tua; Konsultasi di bidang jaringan
dan aplikasi komputasi awan; Layanan dukungan teknis yang tersedia online, melalui email dan melalui telepon; Layanan
teknologi informasi yang diberikan secara alih-daya; Pemantauan sistem jaringan; Penyewaan ruang memori pada server
untuk hosting; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; administrasi server; analisis sistem komputer; backup data jarak jauh;
bantuan teknologi informasi kepada pihak lainnya secara berlangganan; cadangan data di luar situs; desain dan
pengembangan basis data; desain dan pengembangan jaringan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak
operasi untuk jaringan komputer dan server; desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses
dan menggunakan jaringan cloud computing; desain dan pengembangan piranti lunak dan piranti keras komputer; desain dan
pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem komputer; duplikasi program komputer;
hosting cloud untuk database elektronik; hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting database komputer;
hosting portal web; hosting server; hosting situs web; hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer
global; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; infrastruktur sebagai layanan
[IaaS]; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; integrasi sistem dan jaringan komputer; jasa
komputasi awan; keamanan, perlindungan, dan pemulihan TI; komputasi awan; konfigurasi jaringan komputer menggunakan
perangkat lunak; konfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; konfigurasi sistem dan jaringan
komputer; konsultasi dalam bidang teknologi telekomunikasi dan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan internet; konsultasi teknologi dan
layanan informasi di bidang jaringan komputer dan jaringan transmisi data; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi
telekomunikasi; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; konversi data atau
dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; kustomisasi dan konfigurasi
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan backup data
elektronik; layanan cadangan data dan layanan restorasi data; layanan dukungan dan pemeliharaan untuk perangkat lunak
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 dukungan teknis
perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknologi informasi, yaitu layanan help desk dan saran teknologi yang diberikan
kepada konsumen melalui hotline pendukung; layanan enkripsi data; layanan jaringan komputer; layanan keamanan data;
layanan keamanan komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan komputer sehubungan dengan
penyimpanan data elektronik; layanan konfigurasi jaringan komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
teknologi informasi; layanan konsultasi di bidang pengembangan produk dan peningkatan kualitas perangkat lunak; layanan
konsultasi di bidang teknologi informasi; layanan pemulihan bencana untuk sistem komputer dan sistem komunikasi data;
layanan perlindungan virus komputer; melakukan studi proyek teknis; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain;
membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; memperbarui
perangkat lunak komputer; menyediakan fasilitas komputer untuk penyimpanan data digital secara elektronik; menyediakan
informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan sistem komputer
virtual melalui komputasi awan; pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer untuk
mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi gangguan; pemeliharaan
perangkat lunak basis data; pemrograman komputer; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; pemulihan data komputer; pengembangan komputer; pengembangan perangkat
lunak driver dan sistem operasi; penyediaan sistem komputer virtual dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan;
penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan server;
penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; penyewaan
ruang memori pada server untuk interaksi pengguna jejaring sosial di internet; penyewaan ruang memori server (server
memory space); penyewaan server web; penyimpanan data terkomputerisasi; 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; rekonstruksi sistem basis data untuk orang lain; rental komputer; teknik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:15:17
540   EtiketJID2022086767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLD SHANGHAI SEDAYU CITY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Emas, Merah Anggur, Biru dan Biru Dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel dan resor; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan

makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan pemesanan dan
layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality)
[akomodasi dan makanan dan minuman]; Restoran; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; layanan hotel, restoran,
kafe dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan
tempat restoran; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui situs web; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:15:31
540   EtiketJID2022086768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeCARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan untuk

memenuhi kebutuhan tersebut.; Asuransi; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi penggantian biaya medis mendadak; Asuransi
tunjangan kematian karena kecelakaan; Jasa administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan,
cacat dan perawatan jangka panjang; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi secara online; Jasa informasi keuangan dan
layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa manajemen asuransi; Jasa
penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi
jiwa; Konsultasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang;
Layanan asuransi (khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan
permanen , dan asuransi kematian karena kecelakaan ); Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai
risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang;
Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan
informasi tentang asuransi; 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; Nasehat asuransi; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan pemukiman);
Penilaian untuk tujuan asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; asuransi jiwa dan layanan anuitas; asuransi
kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi kesehatan pribadi; evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat]; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; informasi asuransi gigi; informasi asuransi jiwa; jasa agen
asuransi kecelakaan; jasa asuransi; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi penjaminan emisi untuk
perawatan kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi,
yaitu, penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban jiwa,
kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa evaluasi keuangan
untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keagenan

Halaman 338 dari 840



asuransi untuk kecelakaan pribadi pelancong; jasa keuangan; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa
keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan yang berkaitan
dengan asuransi; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi;
jasa penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa yang
berkaitan dengan asuransi; kompilasi informasi asuransi; komputasi tingkat premi asuransi; konsultasi asuransi gigi; layanan
asuransi dan garansi; layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan asuransi gigi; layanan
asuransi kecelakaan; layanan asuransi pribadi; layanan asuransi yang berkaitan dengan olahraga; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan
penyelesaian asuransi jiwa; layanan perbankan dan asuransi; manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai
asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan
keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen risiko asuransi; memberikan informasi online di bidang asuransi;
memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa;
memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi
asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim
untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan penawaran harga premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat;
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 on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari
basis data komputer atau Internet; menyediakan layanan transaksi elektronik terkait dengan asuransi; pemrosesan klaim
asuransi; pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan transaksi asuransi; pengaturan penilaian klaim asuransi; penilaian
keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan klaim asuransi; penilaian klaim asuransi;
penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; penjaminan asuransi kesehatan;
penjaminan dan administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan komputer global; penyesuaian
klaim asuransi; pialang asuransi kerugian dan pencurian; underwriting asuransi kompensasi untuk produk yang dibeli===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:16:33
540   EtiketDID2022086769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Edam II no 14, Rt/ RW ; 03/016, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14310

praseto tanjung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cahaya Alami
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning , merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pewangi badan (kosmetik); Sabun mandi, deodoran; deodoran untuk kaki; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak

untuk penggunaan pribadi; minyak rambut kemiri; pewangi rambut; sabun wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:16:35
540   EtiketDID2022086770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

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 :

: ASPIRA EXPOSIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ASPIRA EXPOSIO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Additif untuk bahan bakar motor; Cairan Sistem Power Steering; Cairan baterai; Cairan kimia untuk pendingin mesin;

Cairan mesin pelepasan elektrik; Cairan peredam kejut; Cairan untuk Penambal Ban; aditif kimia untuk cairan transmisi; aditif
kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif, bahan kimia, hingga
bahan bakar motor; air aki; aki zuur (untuk menambah listrik); bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan
(Carbon Clean); bahan kimia untuk pembersih dan pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk pendingin radiator; cairan hidrolik;
cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan mobil; cairan kimia untuk pembersih karburator;
cairan transmisi otomatis; minyak rem; minyak rem hidrolik; pendingin untuk mesin kendaraan; perekat gasket mobil; sealant
tusukan ban; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk pembersih rem===
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===Additif untuk bahan bakar motor; Cairan Sistem Power Steering; Cairan baterai; Cairan kimia untuk pendingin mesin;
Cairan mesin pelepasan elektrik; Cairan peredam kejut; Cairan untuk Penambal Ban; aditif kimia untuk cairan transmisi; aditif
kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif, bahan kimia, hingga
bahan bakar motor; air aki; aki zuur (untuk menambah listrik); bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan
(Carbon Clean); bahan kimia untuk pembersih dan pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk pendingin radiator; cairan hidrolik;
cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan mobil; cairan kimia untuk pembersih karburator;
cairan transmisi otomatis; minyak rem; minyak rem hidrolik; pendingin untuk mesin kendaraan; perekat gasket mobil; sealant
tusukan ban; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk pembersih rem===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:17:30
540   EtiketDID2022086771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl .TEPI PASANG NO .89A, Kota Padang, Sumatera Barat, 25119
Lo Weng Hing

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERO LEATHER SHOES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sandal kulit; sepatu dari kulit sapi; sepatu kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:17:46
540   EtiketDID2022086772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mojoarum 6/15-G Kelurahan Mojo, Kota Surabaya, Jawa Timur
Kevin Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LULIN'S LEMON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar jus buah; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lemon (sirup);

Minuman berbahan dasar buah; Minuman rasa buah; Minuman sari buah; Sari buah; bir rasa buah; bitter lemon (bir); ekstrak
buah tanpa-alkohol; jus jeruk; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; konsentrat buah dan pure digunakan
untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; limun; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman isotonik; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol; minuman jus jeruk; minuman ringan rasa buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:17:56
540   EtiketDID2022086773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Pendeuy RT.04/RW.07 Ds. Bojongsalam Kecamatan Rancaekek Kabupaten
Bandung Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40396

PT.Errita Pharma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: caretopain artinya merawat rasa nyeri, pengucapanya ker-tu-pen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merawat rasa nyeri
591 Uraian Warna :  untuk tulisan caretopain menggunakan warna putih, tulisan NS warna merah maroon, untuk tulisan product by PT. Errita

Pharma warna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===obat pereda nyeri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 12:48:39
540   EtiketJID2022086775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pedurenan Mesjid III No. 56 RT.011/004 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

Lim Anthony

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1-888-ECHO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Unsur warna Hitam pada tulisan dan Hijau Kebiruan pada bentuk bulat
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi terkait dengan verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi dan

dokumen identifikasi pribadi, otentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce, layanan keamanan dan investigasi,
penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan, penyelamatan, keamanan dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online;
Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jejaring sosial; Pengenalan dan jejaring
sosial berbasis jaringan komputer global; jasa jejaring sosial daring (online) untuk investor yang memungkinkan perdagangan
finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital (financial trades and exchange of digital currency), mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi perangkat lunak komputer; jasa pemantauan video fasilitas, yang dapat
dilihat melalui jaringan komputer global [pemantauan online / daring]; jasa pendaftaran nama domain untuk identifikasi
pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring
(online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hal-hal spiritual, pertolongan terhadap diri sendiri (self-
help), dan pemberdayaan pribadi; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan kartu
ucapan elektronik secara daring (online); jasa pribadi yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu;
layanan pengawasan dan pemantauan video; lisensi perangkat lunak komputer/ teknologi dan program komputer yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual
dan hak cipta melalui database online; menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan
privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-
undang tata kelola data (data governance law); menyediakan/memberikan informasi dalam bentuk database yang
menampilkan informasi di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:13:07
540   EtiketDID2022086983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mastrip No. 136 Kedurus - Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60223
PT. Panama Global Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANDTRONIC SUTURE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Loader jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; Perkakas dan

pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-
barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; benang, bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:14:29
540   EtiketJID2022086985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rani Siesaria S.H.,
Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma  Resor Dago Pakar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IndiBiz+Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah #EC3025

Putih #FFFFFF
Hitam #000000
Abu – abu muda #6F6F6F
Abu-abu tua #4C4D4E

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.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:14:41
540   EtiketDID2022086986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Office 8, SCBD Area, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kios Gemar Kreasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Legacy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : warisan/peninggalan berupa prestasi/nama baik
591 Uraian Warna : putih dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 25, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu bisnis; Kartu hadiah terbuat dari kertas; kartu bisbol; kartu dagang; kartu hadiah; kartu hadiah bersandi non-

magnetik; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu
tercetak; kartu-kartu terbuat dari kertas===
===Jaket-jaket; T-shirt cetak; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt sablon; atasan olahraga; baju olahraga;
jaket; jaket olahraga; kaos; kaos lengan pendek; kaus; kaus lengan pendek; kaus sepak bola; kombinasi [pakaian]; pakaian;
pakaian dasar; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kering; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-
anak; seragam olahraga; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; topi===
===melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan
kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur kursus pelatihan; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara olahraga 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
olahraga; pelaksanaan konser; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan kompetisi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:15:14
540   EtiketDID2022086987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN MANSION, JL. GREEN DIAMOND 3 NO. 8, KEL. KEDAUNG KALI ANGKE
KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TOBIAS

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 :

: EGL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ORANGE, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
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510 Uraian Barang/Jasa : ===roda untuk troli (kendaraan); troli *; troli bagasi; troli belanja; troli laundry; troli roda dua===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:17:03
540   EtiketDID2022086988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl kyai muntang no 64 rt 05 rw 02 sidomulyo , Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,
56317

ichsan purwo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dxb
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Kotak speaker; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif

dan pasif; Tiang speaker; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier stereo; amplifier
untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; driver speaker; dudukan mikrofon; kabel dan konektor audio dan speaker listrik;
kabel gitar; kabel jack; kabel mikrofon; kabel, listrik; kabinet untuk speaker; kurung pemasangan speaker; loudspeakers;
mikrofon; mikrofon tanpa kabel; mixer mikrofon; penutup (enclosures) speaker; perlengkapan speaker; rak disesuaikan untuk
amplifier; sarung mikrofon; sistem loudspeaker; speaker; speaker amplifier; stand audio speaker; stand loudspeaker; tempat
speaker audio; unit loudspeaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:17:19
540   EtiketJID2022086989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeFest by IFG Life & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi,

seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan
untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; 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, produksi,
presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya;
pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan,
produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan
aktifitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:17:23
540   EtiketDID2022086990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN AMIRUDDIN RT 000 RW 000, Kabupaten Aceh Timur, Aceh
IRZAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IZARA GLOW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Muda dan Coklat Tua
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk

wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cat alis; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain Penggosok; Kain amplas
dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembilas
kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak
mengandung obat; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang
noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit
(tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi
basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna alis; Zat untuk menurunkan kelembaban
untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian;
air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan
untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm rambut non-obat; balsem bibir
tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan
melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu
pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta;
basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk
penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas [astringen]; bedak bayi; bedak mandi; bedak
tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura
[minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk
wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa
mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran;
cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin
tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir
untuk lantai; cat krom; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; cologne setelah
bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku;
deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk
hewan; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan
rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; diamantine [abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens perawatan kulit non-medis; esensi badian; esensi mint [minyak
esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies
mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel patung;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
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tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel
untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel
wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku;
greasepaint; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone [wewangian]; isi ulang aroma
untuk reed diffusers; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi untuk
pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin tanpa selip untuk
lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan
sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion;
memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin untuk degreasing;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
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medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk
permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk
tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam
kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan;
sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
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sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka
saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan
[semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin
dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar
nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi
tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:19:51
540   EtiketDID2022086991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Margaguna I No. 8A, Gandaria Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12140

PT FANTASTIS ANAK BANGSA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait

peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat
lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak
pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk
analisis data bisnis; perangkat lunak untuk smartphone===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:21:22
540   EtiketDID2022086992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok K/No. 18G, Bambankerep,
Ngaliyan, Kota Semarang, 50181, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50181

PT. CENTURY TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rockstar
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; Alat memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Bagian

untuk peralatan pendingin udara; Evaporator untuk pendingin udara; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Instalasi
dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi
penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan
instalasi kesehatan; Instalasi untuk pendinginan kopi; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan
tujuan; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ventilator;
alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik;
alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk
tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi pendingin udara;
kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik;
kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan es; mesin
pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven
udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya;
pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik;
pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik;
wajan listrik; wastafel dapur.; Kombinasi pengering mesin cuci-; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kulkas
freezer; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin pendingin; Pemanggang
[peranti memasak]; Pemanggang kopi, listrik; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan
rumah tangga atau industri; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan,
pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan
komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan pendingin air;
Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela;
Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan
bahan makanan; Unit pendingin udara perumahan; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat pemanas dan
pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi
makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pendingin
minuman; alat pendingin udara dan kipas; aparat dan instalasi memasak; aparat gabungan untuk pendinginan dan
pembekuan; aparat minuman-pendingin; aparat pendingin; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian
lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparatus untuk tujuan penerangan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bola lampu LED;
evaporator untuk peralatan pendingin udara; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi,
listrik; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; instalasi dan mesin pendingin; instalasi memasak; instalasi pendingin air;
instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; 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; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kompor memasak;
kompor memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; kompor untuk memasak, elektrik; kontainer berpendingin; kotak
pendingin, listrik; kulkas kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; lampu LED
kuku; lampu laboratorium; lampu lampu LED; lampu lilin LED; lampu meja; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lemari es
pendingin untuk keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari pendingin; mesin cuci (washer)
sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi, listrik; mesin pendingin; minuman pendinginan
dan es meracik mesin; oven listrik; oven memasak komersial; oven memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; oven
microwave [aparat memasak]; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan elekrik;
pemanggang [alat memasak]; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga;
pembuat kopi, listrik; pendingin; pendingin (chiller); pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin kontainer;
pendingin ruang; pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk
tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penggorengan memasak listrik; peralatan dan instalasi
pendingin; peralatan dan mesin pendingin; 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; perlengkapan lampu; rice cooker industri; roaster kopi;
roaster kopi, listrik; unit pendingin air===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:23:28
540   EtiketJID2022086993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rani Siesaria S.H.,
Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma  Resor Dago Pakar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IndiBiz+Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih #FFFFFF

Hitam #000000
Abu – abu muda #6F6F6F
Abu-abu tua #4C4D4E

511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; jasa layanan
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; 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; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi
berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem pembayaran online, program loyalitas
dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara pedagang dan pelanggan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:24:45
540   EtiketDID2022086994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Ciwangi, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 41118
Hilma Ekarini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hilma Cakes and Cookies
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, putih, cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:25:22
540   EtiketDID2022086995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: B-1-2 BLOCK B, OSTIA BANGI BUSINESS AVENUE, JALAN OSTIA UTAMA,
TAMAN OSTIA BANGI, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR

WAN NUR SITI AISYAH BINTI WAN HASAN

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 :

: LAUREL B
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk
pakan ternak; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Bubuk obat-obatan hemodialisis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu
dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal
linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh
dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu
untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk
membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot
rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu
untuk organ dalam tubuh; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kasein untuk suplemen diet; Makanan dan zat diet yang
diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.;
Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah
(jamu); Minuman kunyit asem (jamu); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Nutraceuticals untuk digunakan
sebagai suplemen diet; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan
hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian
obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi;
Pembasmi jamur; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet;
Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol
untuk medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang
perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sirup yang mengandung obat-obatan
dengan rasa madu; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture;
Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen
diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk
mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet
yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, yaitu, bar protein;
Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan biji
rami; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan
makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen
makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri dari asam
amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen
vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Susu bubuk
kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan,
penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; acai
powder, suplemen diet; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan
untuk digunakan sebagai suplemen gizi; 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 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 terdiri dari senyawa yang memfasilitasi
pengiriman berbagai obat-obatan; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antijamur vagina; antioksidan
[suplemen makanan]; bawang lanang (ekstrak jamu); bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; campuran
minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah;
campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk
tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk;
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energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia;
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;
gula susu [suplemen gizi]; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeopati [obat-
obatan alternatif]; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk
membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak;
jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk
digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan
terapeutik atau medis; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan;
kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kasein untuk suplemen diet; krim antijamur untuk
keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk
suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman tambahan
makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk
tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; obat antijamur; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan
antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal;
obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-
obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk
pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan
untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk
keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk
mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit
pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk
pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis;
obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan
penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan
untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; pengganti
makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik
untuk digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; protein untuk suplemen diet; ramuan
jamu; royal jelly [suplemen gizi]; sediaan antijamur; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan kimia untuk mengobati jamur;
sediaan menghancurkan jamur; sediaan multivitamin; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan
pengobatan jamur kuku; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan
vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan
mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis;
sediaan zat vitamin; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; strip tes yaitu
mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan];
suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan;
suplemen diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral
untuk hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk 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 untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen herbal dan makanan untuk
membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen
makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan;
suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri
dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama
terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral;
suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk
konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen
makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi;
suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
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dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen minyak biji rami;
suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen
nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen protein diet; suplemen
ragi untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitamin; suplemen vitamin
cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen
vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; tablet vitamin;
tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; teh daun kelor (jamu); tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-
obatan); vitamin bergetah; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk
anak-anak; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:25:53
540   EtiketDID2022086996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun II RT. 000 RW. 000 Hulawa , Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
Yustin Ariani, S.Si. Apt, Franita Achmad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: joziba
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan 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]; minyak esensial; pencuci muka; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun-sabun; serum kecantikan;
shampoo kering; toner kulit; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:26:15
540   EtiketDID2022086997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 711, Shapath V, S.G. Road, Prahlad Nagar, Ahmedabad, Gujarat 380015, India
Zed Lifestyle Private Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEARDO dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa pencuci wajah; Krim rambut; Produk perawatan kulit; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;

Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Tanah liat (kosmetik); balm rambut non-
obat; gel kosmetik; krim tabir surya; krim tubuh; lilin kumis; losion; losion sebelum dan sesudah bercukur; lotion untuk jenggot;
masker rambut; minyak esensial; minyak jenggot; minyak rambut; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; pewarna
rambut; pomade rambut; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sampo dan kondisioner; scrub tanpa obat untuk
wajah dan tubuh; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; wangi-wangian; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:26:58
540   EtiketJID2022086998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG
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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 :

: LifeFest by IFG Life & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, abu-abu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi,

seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan
untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; 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, produksi,
presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya;
pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan,
produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan
aktifitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:28:33
540   EtiketDID2022086999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Artha Gading Villa Blok C/N10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
MONIC SULISTIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TINDIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandul; Gantungan kunci untuk hiasan; Jimat (hiasan) untuk gantungan kunci; Jimat perhiasan; Perhiasan imitasi; batu

berharga dan semi mulia; gantungan kunci; gantungan kunci; jam; jam tangan; koin non moneter; kotak perhiasan; logam
mulia dan paduannya; ornamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon seluler; patung logam mulia; perhiasan; pin kerah
hias; tali jam tangan; tempat perhiasan; Bros perhiasan; Cincin [perhiasan]; Kancing hias yang menjadi perhiasan; Kawat dari
logam mulia (perhiasan); Liontin perhiasan; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); Perhiasan tempel; anting
hidung (perhiasan); anting tindik; artikel perhiasan; bagian komponen untuk perhiasan; barang-barang perhiasan; barang-
barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; benang perak [perhiasan]; bros [perhiasan]; bros dekoratif [perhiasan];
bros perhiasan; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan]; cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam
mulia; cincin perhiasan; cincin tindik badan; gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai)
dari logam mulia; gantungan kunci [perhiasan]; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau
fob dekoratif]; gelang [perhiasan]; gelang identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang kaki
[perhiasan]; jepit rambut [perhiasan]; jepit untuk perhiasan; jimat (perhiasan); jimat untuk perhiasan; kalung [perhiasan];
kancing [perhiasan]; kancing tindik badan; klip perhiasan untuk mengadaptasi anting tindik dengan anting clip-on; klip syal
menjadi perhiasan; kotak perhiasan; kotak untuk perhiasan; lencana kerah (perhiasan); liontin (perhiasan); liontin [perhiasan];
manik-manik untuk digunakan dalam pembuatan perhiasan; medali [perhiasan]; medallion (perhiasan); ornamen baju dalam
bentuk perhiasan; ornamen dari logam mulia, untuk perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; ornamen perhiasan; ornamen
perhiasan imitasi; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); ornamen telinga (perhiasan); peniti hias bros (perhiasan);
peniti hias bros batu berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; perhiasan; perhiasan (termasuk
perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros,
liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan berharga; perhiasan berlapis dengan logam mulia;
perhiasan dan perhiasan imitasi; perhiasan emas; perhiasan kostum; perhiasan pengakuan perusahaan; perhiasan perak;
perhiasan platinum; perhiasan sepatu; perhiasan tempel [perhiasan kostum]; perhiasan terbuat dari logam mulia; perhiasan
untuk anak-anak; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk tubuh; perhiasan untuk wanita; perhiasan,
batu mulia; perhiasan, batu mulia dan semi mulia; perhiasan;logam mulia;gantungan kunci dari logam mulia;kotak
perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari logam;
pernak-pernik (perhiasan); pin dekoratif [perhiasan]; pin kerah [perhiasan]; pin ukiran perhiasan; rantai [perhiasan]; rantai
perhiasan dari logam mulia untuk gelang; sabuk [perhiasan]; tempat perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:28:41
540   EtiketDID2022087000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 101, Building 5, No.68 Xiongguo West Road, Jianggao Town, Baiyun District,
Guangzhou, Guangdong

Guangzhou Yitaiyuan Biotechnology Co. Ltd.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MESOMAJOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pemeliharaan gigi; kosmetik; losion rambut; make-up bedak; masker kecantikan; minyak esensial; parfum;

sampo; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; susu pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:31:46
540   EtiketJID2022087001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bratang Binangun VI no 40 Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60284
ADI PRAMONO HENDRATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Angels & I
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda, Biru, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Layanan pusat penitipan anak anak; Pusat penitipan anak; Pusat

taman kanak-kanak dan penitipan anak; anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; layanan amal dalam
sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak
anak; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan
anak dan penitipan anak; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak; penyediaan pusat penitipan anak; taman kanak-kanak dan pusat penitipan anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:31:51
540   EtiketJID2022087002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wangon Rt.001 Rw. 001 Desa. Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
ROMIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RED WASH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa pembersihan pakaian; Jasa pembersihan tas; Jasa pembersihan topi; Jasa pencucian gorden;

Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; Membersihkan kasur bayi; Membersihkan kereta bayi; binatu
swalayan; cuci kering; memberikan informasi terkait layanan pencucian; memberikan informasi terkait pembersihan karpet dan
permadani; memberikan informasi terkait penyewaan mesin cuci listrik; memberikan informasi terkait perawatan, pembersihan,
dan perbaikan bulu; membersihkan karpet dan permadani; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; penyediaan fasilitas
binatu; penyewaan mesin cuci binatu; penyewaan mesin cuci pakaian; penyewaan pengering binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:42:05
540   EtiketDID2022087003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pare Kediri KM.6,3, Desa Sambirejo, Pare, Kediri
PT. AGRI MAKMUR PERTIWI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIGUNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;

Bahan kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Hidrogel polivinil
alkohol; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Sediaan kimia untuk digunakan dalam pertanian; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura,
termasuk perawatan benih; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; bahan kimia
perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan
pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik;
campuran pot hortikultura; cetakan daun [pupuk]; dolomit untuk keperluan industri; enzim untuk digunakan pada atau di
tanaman serta di atau di bahan makanan untuk hewan; fosfat [pupuk]; hormon tanaman [fitohormon]; kalsium karbonat;
kompos; media tanah organik; nutrisi untuk tanaman; pot gambut untuk hortikultura; produk kimia untuk digunakan dalam
industri wewangian; pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kimia; pupuk
mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat;
pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah
dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia untuk mencegah infeksi
patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan kimia untuk
menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk
tanaman; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan pengkondisian tanah; sediaan penguatan tanaman; sediaan perbaikan
tanah; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan untuk melindungi tanaman
terhadap patogen; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; serat tanaman untuk industri
kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis
kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari
bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik;
tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat]; tanah untuk mempercepat pertumbuhan; zat
kimia untuk mengawetkan bunga potong; zat pengatur pertumbuhan tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:43:04
540   EtiketDID2022087004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rm. 107, 1/F, Bldg. 1, Fengshoujie Qingchuang Community Project, No. 47,
Datangchong, Zhaodong Village, Zumiao St., Chancheng Dist., Foshan, Guangdong,
528000

Foshan Junyu Science and 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 :

: Snkgo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Pakaian luar; Selempang pastor; Sweater; Syal tabung leher; Topi sebagai tutup kepala; alb; baju pelindung;

bra; bra perekat; bretel; celana dalam; celana mandi; celana panjang; corselets; dasi; gaun pengantin; ikat pinggang [pakaian];
ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jubah penata rambut; kaos kaki panjang; kaus olahraga; kemeja;
kimono; korset; kostum topeng; mantel; masker tidur; oto, bukan dari kertas; pakaian; pakaian dalam; pakaian tahan air;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; piyama; rok; rompi; sarung tangan [pakaian]; selempang untuk dipakai; sepatu;
sepatu bot *; seragam; seragam atletik; syal; topi mandi; wimples===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:48:02
540   EtiketDID2022087005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rm. 107, 1/F, Bldg. 1, Fengshoujie Qingchuang Community Project, No. 47,
Datangchong, Zhaodong Village, Zumiao St., Chancheng Dist., Foshan, Guangdong,
528000

Foshan Junyu Science and Technology Co., Ltd.
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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 :

: Uwanti
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet elektronik yang dapat diunduh; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kotak untuk pengeras suara; Pencatat jarak

tempuh untuk kendaraan; Peralatan kontrol jarak jauh; Timbangan; alat dan instrumen survei; baterai, listrik; bingkai
kacamata; casing untuk ponsel pintar; cincin pintar; colokan dan soket listrik; dudukan telepon seluler; film pelindung
disesuaikan untuk layar komputer; film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; headset; headset tanpa kabel
untuk smartphone; interkom; jam tangan pintar (pengolah data); kabel data; kaca mata pintar (pengolah data); kacamata;
kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kamera; kamera perekam; kartu identifikasi elektronik; kerah
elektronik untuk melatih hewan; komputer; kunci pintu digital; lensa kontak; masker pelindung; monitor LED; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor bayi; pengisi daya untuk smartphones; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah
tangga; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat periferal komputer; proyektor; robot humanoid dengan kecerdasan buatan;
sakelar, listrik; smartphone dalam bentuk arloji; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; stoples akumulator; termometer
inframerah, bukan untuk keperluan medis; termostat digital kontrol iklim; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:50:04
540   EtiketDID2022087006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 55 of Shatian Street, Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong
Province, P. R. China

Jinyao Lu

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 :

: Hloop
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; bantal; bantal dukungan

kepala untuk bayi; batu ambar; bingkai bordir; boneka; boneka binatang; brankas daging; cermin; dipan untuk bayi; furnitur
untuk berkemah; gantungan handuk [furniture]; gelang identifikasi, bukan dari logam; gerbang keselamatan, bukan dari logam,
untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; guling; kandang anjing; kandang untuk hewan peliharaan rumah
tangga; kasur; kerai dan tirai jendela dalam ruangan; kipas untuk penggunaan pribadi, non-listrik; kotak alat, bukan dari logam,
kosong; kotak bersarang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kunci, bukan dari logam, untuk kendaraan; kursi [kursi]; kursi
santai; kursi tinggi untuk bayi; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari; lemari arsip;
lonceng pintu, bukan dari logam, non-listrik; meja perawatan hewan peliharaan; meja rias; menggaruk posting untuk kucing;
papan display; pelat identitas, bukan dari logam; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; perabot sekolah; perabotan;
perabotan kantor; peti untuk mainan; playhouses untuk hewan peliharaan; rak makanan ternak; rak untuk penyimpanan;
rumah burung; sarang lebah; sofa; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; wadah
kemasan dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:51:28
540   EtiketDID2022087007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pinang Raya No.21 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
PT. SAMAI BERKAH BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAMRT AL MADINAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning emas dan putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah kurma; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan kurma; kurma, dikeringkan; minyak biji kurma;

susu kurma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:51:40
540   EtiketDID2022087008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 55 of Shatian Street, Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong
Province, P. R. China

Jinyao Lu

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 :

: Yaweey
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Pakaian luar; Selempang pastor; Sweater; Syal tabung leher; Topi sebagai tutup kepala; alb; baju pelindung;

bra; bra perekat; bretel; celana dalam; celana mandi; celana panjang; corselets; dasi; gaun pengantin; ikat pinggang [pakaian];
ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jubah penata rambut; kaos kaki panjang; kaus olahraga; kemeja;
kimono; korset; kostum topeng; mantel; masker tidur; oto, bukan dari kertas; pakaian; pakaian dalam; pakaian tahan air;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; piyama; rok; rompi; sarung tangan [pakaian]; selempang untuk dipakai; sepatu;
sepatu bot *; seragam; seragam atletik; syal; topi mandi; wimples===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:51:57
540   EtiketJID2022087009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Keiai, 12th Floor, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 3, Karet Tengsin, Jakarta,
Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEMUDI flemasys + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, HIJAU MUDA, HIJAU TUA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan

operasi, administrasi dan manajemen pusat data; 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; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:52:42
540   EtiketDID2022087010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SELAMET KETAREN KOMPLEK MUTIARA PALACE BLOK CC 38,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

HENDRA TANADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DJ TECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM EMAS KUNING
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; Furniture untuk rumah,
kantor, dan taman; Keperluan kantor [perabot]; Kursi perabot kantor; Lis tutup tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan
dari logam dan bukan dari tekstil; Meja [Perabotan]; Meja modular [perabot]; Pembuat perabot kayu; Penyekat perabot dari
kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk
taman; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik;
Perlengkapan perabot bukan dari logam; Pintu untuk perabot; Rak meja [perabot]; Rak-rak untuk perabot; Roda perabot bukan
dari loga; Sandaran tangan [Perabotan]; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot],
bukan dari logam; cabinet [perabot]; cermin [perabot]; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; display tempat
pembelian [perabot]; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon
[perabot]; gantungan handuk [furniture]; kursi [perabot]; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot];
lemari [perabot]; lemari indeks [furniture]; lemari komputer [perabot]; meja pajangan [perabot]; meja rias [perabot]; partisi
kantor berdiri bebas [perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; perabot
komputer; perabot pantai; perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; 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; perabotan; perabotan dapur; perabotan ergonomis; perabotan kantor; potongan
tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; rak [perabot]; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan
dari logam; rak anggur [perabot] dari logam; rak kayu [perabot]; rak kertas [perabot]; rak konsinyasi [perabot]; rak logam
[perabot]; rak modular [perabot]; rak pakaian [perabot]; sandaran kepala [perabot]; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot;
tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tepi plastik untuk perabotan; tirai (perabot); tirai jendela dalam ruangan
[perabot]; trestles [perabot]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:53:20
540   EtiketJID2022087011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Keiai, 12th Floor, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 3, Karet Tengsin, Jakarta,
Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEMUDI flemasys + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, HIJAU MUDA, HIJAU TUA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi perencanaan;

Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari,
termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan
komunikasi; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; jasa komputer dan pemrograman; jasa penyedia
layanan aplikasi (ASP); penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi /
data untuk komunikasi perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:53:25
540   EtiketJID2022087012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wangon Rt.001 Rw. 001 Desa. Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
ROMIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WONG SAIKI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa

pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
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restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam
goreng, ayam krispy; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan
kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; jasa restoran dan katering; layanan kafe dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:53:41
540   EtiketDID2022087013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pare Kediri KM.6,3, Desa Sambirejo, Pare, Kediri
PT. AGRI MAKMUR PERTIWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIGUNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat memberi pupuk pada tanaman; Mesin penanaman benih jagung; Mesin penggulung untuk keperluan pertanian; Mesin

penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut biji-bijian; Mesin pengisi minuman; Mesin peramu minuman,
elektromekanik; Mesin sortasi beras; Mesin untuk mengeluarkan minuman; Mesin untuk sediaan makanan; Mesin untuk
sediaan minuman; Pesawat elektrik; Pistol semprot; Pompa air  ; alat bajak; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, dipasang
di trailer; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan
tangan; aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk digunakan dalam pertambangan, pertanian, konstruksi, pemadam
kebakaran dan desalinasi (mesin); bajak; bijih pemisah [mesin]; blender makanan, listrik; blender, listrik, untuk persiapan
makanan; diffuser batu gelembung udara untuk reservoir hidroponik; elevator pertanian; katrol drive untuk sabuk transmisi
daya dari mesin pertanian; kopling untuk alat pertanian; mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; mesin Potong
Rumput; mesin bertiup  untuk kompresi, mengisap dan membawa biji-bijian; mesin biji-bijian husking; mesin drainase; mesin
giling untuk keperluan pertanian; mesin mengiris makanan untuk penggunaan komersial; mesin panen; mesin pemoles beras;
mesin penanam benih pertanian; mesin pengemas untuk makanan; mesin pengepakan otomatis untuk makanan; mesin
pengolah bijih; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin penjual otomatis untuk makanan dan minuman; mesin
penyemprot air; mesin penyemprotan; mesin penyiangan; mesin pertanian; mesin senapan semprot angin; mesin sortasi optik
untuk biji-bijian; mesin untuk memotong-motong sampah hortikultura; mesin untuk mengemas makanan; mesin untuk
pengolahan bahan makanan; mixer makanan industri [mesin]; pemanen untuk pertanian; pembudidaya pertanian; pemisah
biji-bijian; penggiling makanan, listrik; pengolah makanan, listrik; pengolah tanah [mesin]; penugal benih untuk mesin
pertanian; penyebar benih; penyemprot insektisida [mesin]; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; penyemprot
taman listrik untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan daya; peralatan untuk menumbuhkan benih; pisau untuk
pengolah makanan listrik; pistol semprot untuk cat; pompa udara untuk hidroponik; sabuk untuk mesin kendaraan pertanian;
senjata semprot powder coating; slicers makanan, listrik; spiralizer sayuran, listrik; traktor rumput; trek karet menjadi bagian
dari perayap di mesin pertanian; windrowers untuk mesin pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:54:25
540   EtiketJID2022087014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Keiai, 12th Floor, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 3, Karet Tengsin, Jakarta,
Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAFE DRIVING, SAVE DATA, SAVE MONEY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan

operasi, administrasi dan manajemen pusat data; 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
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pengamanan data; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:56:04
540   EtiketDID2022087015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mahbub RT.005/RW.004, NO. 33, Cipadu Jaya, Tangerang, Banten, Kota
Tangerang, Banten, 15155

Kateman Joko Riyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mie Kembar Kateman
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan terigu; Bakmi goreng; Bakmi jawa; Gandum giling untuk makanan

manusia; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Kue pangsit Cina; Makanan beku terutama
terdiri dari mie; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta
dan atau mi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar
tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.;
Makanan 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 terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat
dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari mie; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur;
Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie
Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba
kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon
kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang 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; Miso; Nasi, pasta dan mie; Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit telur;
Pasta; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan;
Produk zat tepung untuk makanan; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan karbohidrat untuk makanan;
Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Spaghetti Meatballs; Tepung Herbal; Tepung dan sediaan-
sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung kental buat makanan; 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); bahan
makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun beras [mie
Beras]; fusilli; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam yang bisa dimakan; keripik tipis kering yang terbuat dari mi
goreng; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan
berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar mie;
makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan gandum diekstrusi; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten;
mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kelor
berwarna hijau; 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; pangsit beku; pasta almond; pasta bebas gluten; pasta
kacang cabai pedas; pasta penuh; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta, dimasak atau tidak dimasak;
produk makanan yang mengandung terutama tepung; sagu; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; spageti
dengan bakso; spaghetti; spaghetti bolognese; tapioka dan sagu; tepung bebas gluten; tepung gandum; tepung kue; tepung
sagu; tepung serbaguna; tepung terigu; tepung yang bisa dimakan; tepung*; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri
dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:56:05
540   EtiketJID2022087015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Keiai, 12th Floor, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 3, Karet Tengsin, Jakarta,
Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. NAGASE IMPOR EKSPOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : SAFE DRIVING, SAVE DATA, SAVE MONEY
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi perencanaan;

Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari,
termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan
komunikasi; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; jasa komputer dan pemrograman; jasa penyedia
layanan aplikasi (ASP); penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi /
data untuk komunikasi perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:56:30
540   EtiketDID2022087016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Benoyo No. 15 RT. 002/RW. 005, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota
Salatiga, Jawa Tengah, 50742

CV CAKRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cakra Eco Energy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;

Pupuk untuk tanah; bekatul [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran;
pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kandang; pupuk kimia;
pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi;
pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan
pertanian; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah;
pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 17:57:53
540   EtiketDID2022087017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pare Kediri KM.6,3, Desa Sambirejo, Pare, Kediri
PT. AGRI MAKMUR PERTIWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIGUNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Ketam; Pemadat tanah [perkakas tangan]; Penyemprot ransel (non-listrik)

untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih;
Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan); Semprotan untuk penyemprotan
insektisida; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; alat grafting [alat-alat tangan]; alat lansekap
tangan dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat-alat pertanian yang
dioperasikan dengan tangan; alat-alat tangan multifungsi; asah [tangan alat]; atomizers yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; broadforks untuk keperluan pertanian; cangkul [perkakas tangan]; garpu pertanian [alat-alat
tangan]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji kayu (alat tangan); gunting kebun; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; kulir
[berkebun]; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; penggali gulma,
tangan-dioperasikan; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri
atau komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk keperluan pertanian; peralatan berkebun tangan dioperasikan; sekop [perkakas tangan]; sendok beras [alat-alat
tangan]; sendok biji-bijian [alat-alat tangan]; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan
dengan cairan industri; vaporizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:00:57
540   EtiketDID2022087018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: North of Dengfeng Road,Guangyi street,Chenghai
District,Shantou,Guangdong,China

BTI ToysShantou)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 :

: BTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BTI = bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===blok bangunan [mainan]; bola untuk game; boneka (dolls); drone [mainan]; kendaraan mainan; kendaraan mainan yang

dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan model skala; mainan *; mesin untuk latihan fisik; model mainan; permainan; permainan
kartu; permainan papan; raket; robot mainan; sarung tangan untuk game===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:05:49
540   EtiketDID2022087019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pare Kediri KM.6,3, Desa Sambirejo, Pare, Kediri
PT. AGRI MAKMUR PERTIWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRIBIO EXTRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;

Bahan kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Hidrogel polivinil
alkohol; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Sediaan kimia untuk digunakan dalam pertanian; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura,
termasuk perawatan benih; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; bahan kimia
perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan
pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik;
campuran pot hortikultura; cetakan daun [pupuk]; dolomit untuk keperluan industri; enzim untuk digunakan pada atau di
tanaman serta di atau di bahan makanan untuk hewan; fosfat [pupuk]; hormon tanaman [fitohormon]; kalsium karbonat;
kompos; media tanah organik; nutrisi untuk tanaman; pot gambut untuk hortikultura; produk kimia untuk digunakan dalam
industri wewangian; pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kimia; pupuk
mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat;
pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah
dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia untuk mencegah infeksi
patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan kimia untuk
menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk
tanaman; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan pengkondisian tanah; sediaan penguatan tanaman; sediaan perbaikan
tanah; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan untuk melindungi tanaman
terhadap patogen; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; serat tanaman untuk industri
kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis
kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari
bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik;
tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat]; tanah untuk mempercepat pertumbuhan; zat
kimia untuk mengawetkan bunga potong; zat pengatur pertumbuhan tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:15:38
540   EtiketDID2022087020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pare Kediri KM.6,3, Desa Sambirejo, Pare, Kediri
PT. AGRI MAKMUR PERTIWI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRIBIO PRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;

Bahan kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Hidrogel polivinil
alkohol; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Sediaan kimia untuk digunakan dalam pertanian; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura,
termasuk perawatan benih; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; bahan kimia
perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan
pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik;
campuran pot hortikultura; cetakan daun [pupuk]; dolomit untuk keperluan industri; enzim untuk digunakan pada atau di
tanaman serta di atau di bahan makanan untuk hewan; fosfat [pupuk]; hormon tanaman [fitohormon]; kalsium karbonat;
kompos; media tanah organik; nutrisi untuk tanaman; pot gambut untuk hortikultura; produk kimia untuk digunakan dalam
industri wewangian; pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kimia; pupuk
mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat;
pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah
dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia untuk mencegah infeksi
patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan kimia untuk
menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk
tanaman; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan pengkondisian tanah; sediaan penguatan tanaman; sediaan perbaikan
tanah; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan untuk melindungi tanaman
terhadap patogen; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; serat tanaman untuk industri
kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis
kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari
bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik;
tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat]; tanah untuk mempercepat pertumbuhan; zat
kimia untuk mengawetkan bunga potong; zat pengatur pertumbuhan tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:20:07
540   EtiketDID2022087021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KEBONAN RT.06 RW.01, DESA PASIRIAN, KECAMATAN PASIRIAN,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67372

CV. SINAR SURYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FALCON BRAND AROMA STICKS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; batang dupa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:27:55
540   EtiketJID2022087022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Duta Mas Blok D6/50 RT. 012 RW. 009, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

KEVIN BEN LAURENCE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINGMED + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Jingga dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Layanan perawatan kesehatan; jasa perawatan pribadi

(perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan;
konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; layanan klinik perawatan medis dan
kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan;
layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan diet;
layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan
perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah dan tubuh; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk
perawatan tubuh dan perawatan kulit; pemeriksaan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; perawatan kesehatan; perawatan
kesehatan dan kecantikan; perawatan medis, higienis, dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:27:57
540   EtiketDID2022087023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Duta Mas Blok D6/50 RT. 012 RW. 009, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

KEVIN BEN LAURENCE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINGMED + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Jingga dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang

mengandung vitamin untuk kesehatan; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino,
mineral dan unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen mineral untuk bahan
makanan; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Tablet
hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung
madu; Zat mineral untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; mineral dan suplemen
mineral; minuman mineral obat; sediaan farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan multivitamin; sediaan vitamin;
stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi mineral; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan; suplemen makanan
bervitamin; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan obat berbasis kolagen;
suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; tambalan suplemen vitamin; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan sendi; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:34:22
540   EtiketDID2022087024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Yusuf Adiwinata No.32/34, RT.003 RW.001, Gondangdia, Menteng, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10350, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LegalSistance + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;

Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi
untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; asisten digital pribadi; perangkat
lunak aplikasi; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat-perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau
Internet===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:36:13
540   EtiketJID2022087025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: B-1-2 BLOCK B, OSTIA BANGI BUSINESS AVENUE, JALAN OSTIA UTAMA,
TAMAN OSTIA BANGI, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR

WAN NUR SITI AISYAH BINTI WAN HASAN

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 :

: LAUREL B
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis program
imbalan kerja tentang jasa hukum; Administrasi bisnis, fungsi kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi urusan
bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis,
seperti pemasaran atau data demografis); Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk
periklanan; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan
melalui surat; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi
penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan
dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan,
pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet;
agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan
produk; analisa dan pengajaran manajemen; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis dan
penelitian pasar; beriklan di Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan
membeli barang dan jasa; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan agen produk,
layanan dan perusahaan di internet; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan
buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk
pihak lain; layanan perdagangan elektronik; memberikan informasi komersial kepada konsumen; mempromosikan barang dan
jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan
memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs
web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin;
Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Bahan-bahan produksi,
persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan manajemen bisnis atau industri
dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; Distribusi dan penyebaran materi iklan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi
materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Eceran dan grosir toko roti; Iklan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui
media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan radio; Iklan secara online
melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon,
kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa
milik orang lain; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu,
memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa orang lain; Manajemen Usaha; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan
insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan
pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat,
diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang pihak lain,
yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher untuk barang pihak lain; Pemasaran dan promosi barang dan jasa
orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; administrasi
program imbalan kesetiaan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa diskon (-
untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa strategi pemasaran melalui
media sosial; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif,; Iklan secara online; Iklan
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secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi
bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau
metode pemberian diskon hak istimewa; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif
pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak
termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan
barang; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk
pihak lain; Program loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk
manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan
minuman; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset
pasar; layanan ritel menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis
dan pemasaran; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan
dan analisa data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi
barang dan jasa pihak lain melalui internet; proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang
berkaitan dengan barang dan jasa; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; 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, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan
dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen penjualan, yaitu,
layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa akuntansi;
Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa audit akuntansi; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi;
Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk
penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan
komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel;
Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa layanan toko eceran
yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir
menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan listrik; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan
komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel,
motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan
bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya
manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer
online; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemasaran internet; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang
lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko
eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum
dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak
termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog
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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
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 promosi dan
pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea;
Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.;
Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara
online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa toko retail secara online yang
berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan
digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan toko
ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan
barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk
ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara langsung (brick and mortar); 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
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menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa yang 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 toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya;
Kampanye pemasaran; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai
halaman web di Internet; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi manajemen
bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi
manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan
yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi pemasaran di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsumen
(Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Koperasi
perdagangan; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat
keras logam; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan agen periklanan di
Internet untuk orang lain; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli
dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan bantuan bisnis yaitu manajemen
hubungan pelanggan; Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan
bisnis dan periklanan yaitu layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan untuk mengelola mendistribusikan dan
menayangkan iklan untuk menganalisis data periklanan untuk melaporkan data periklanan dan untuk mengoptimalkan kinerja
periklanan; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori
pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas
dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan
interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan
manajemen pengamanan data; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan fungsi
kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau
bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi,
yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan
penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu
mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang
bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
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
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jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran
yaitu menyesuaikan upaya periklanan dan pemasaran orang lain; Layanan konsultasi manajemen bisnis; Layanan konsultasi
manajemen bisnis lainnya; 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 manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan nasehat untuk informasi
bisnis dan akuntansi; 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 pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan
pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan 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 periklanan yaitu penargetan dan pengoptimalan iklan online; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan
publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel,
grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang
iklan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko
grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir
menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko
grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu
kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan -
bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang
menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang
menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas;
Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring;
Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan
penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
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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 barang dagangan; Layanan toko ritel online
yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh;
Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori
terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko
ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan
wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk
faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel
untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik;
Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan
untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air
dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan
deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar yang dapat diunduh; Layanan toko ritel
yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan
toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel
yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko
ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet;
Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
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kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko ritel yang
menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel
yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam;
Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan
pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan
toko ritel yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan
toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel
yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk
elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan latihan fisik bukan untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan
toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
stik lampu LED mainan; Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan
kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai
barang baru; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui
pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah,
dan peralatan rumah tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; 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 organisasi dan administrasi bisnis; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat
data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan
insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui
layanan web; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan
iklan; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan rencana pemasaran; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur
dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan acara khusus untuk tujuan komersial
promosi atau periklanan; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan;
Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan
komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk
mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit
maupun tidak; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk
transfer data lainnya; 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 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 untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Nasehat
bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; 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; Outlet toko ritel yang
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menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; 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 melalui pemberi pengaruh (influencers); Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar
melalui situs web internet; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran;
Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan
iklan; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai
respons terhadap permintaan telepon; Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar sukarela di bidang
manajemen bisnis; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui
Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk
melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan,
yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan
kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian
siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala,
perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat
rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-
up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang
rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu,
dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; 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 internet dan
jaringan komunikasi; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan informasi
di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis
dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
produk, termasuk informasi biaya dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi
kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan 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 layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen
proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan;
Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di
website; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan
promosi dan perdagangan; 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; Perdagangan Nikel; Perdagangan bahan bakar padat; Perdagangan batu abu tahan api;
Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran;
Perdagangan besar 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 strategi pemasaran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler;
Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
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
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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; Periklanan-
pemasaran dan layanan promosi melalui platform jejaring sosial; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan
periklanan yaitu memproduksi rekaman audio visual promosi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Produksi film iklan dalam
bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Program insentif kartu loyalitas
untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk;
Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Saran manajemen pemasaran; TOKO SERBA ADA; Toko Aquarium; Toko
Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko
Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat
olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir;
Toko barang-barang seni; Toko bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko
buku dan alat-alat tulis; Toko 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 pempek; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang
menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor,
lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang
jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis
hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis perusahaan real estat;
administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat;
administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa
pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; manajemen
bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi dan
manajemen bisnis; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi iklan; administrasi
komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan
diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas
konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan
loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis
waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi
yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait
dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen
pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen
perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan;
agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang
dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik;
akuntansi manajemen biaya; analisa dan pengajaran manajemen; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang
manajemen; analisis dan penelitian pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar dan statistik; 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 pemasaran;
analisis pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi
pasar; analisis respons terhadap iklan; bantuan administrasi bisnis; 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 pengoperasian
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restoran; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian toko ritel; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri
atau komersial; bantuan pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; beriklan
di Internet untuk orang lain; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; copywriting iklan;
copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi produk di jendela toko
dengan model langsung; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain
materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan
materi iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran
materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial;
distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi selebaran iklan; distribusi
selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan,
dan sampel untuk keperluan periklanan; evaluasi statistik data pemasaran; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir online
terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan 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 papan reklame; 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 dan konsultasi manajemen bisnis; informasi pemasaran;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang
transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa agen bakat dalam sifat
manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen pemasaran; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen
periklanan televisi; 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 analisis
periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa evaluasi
statistik data pemasaran; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui
jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan
periklanan dan pemasaran; jasa jasa katalog toko eceran; 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 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 yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan
keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi manajemen bisnis
yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan
sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa
manajemen bisnis atau konsultasi atau nilai tambah terkait perdagangan business-to-business (B2B); jasa manajemen bisnis
atau konsultasi atau nilai tambah terkait perdagangan online-to-offline (O2O) dan business-to-customers (B2C); jasa
manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan
penjualan secara elektronik; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan
pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak
lain; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan
satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli
barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir; jasa pemasaran; jasa
pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa
penataan untuk tujuan iklan; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk
transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa
pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan
toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengorganisasian kompetisi
bisnis dan perdagangan; jasa penjualan dan promosi serta pemasaran; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal
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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 penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan
jasa; 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 pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual
kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh
listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa produksi iklan;
jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa saran untuk
manajemen bisnis; 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 waralaba,
yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi
dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-
pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-
jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub
malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor
timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik
memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk
jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk
tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran
satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara
langsung; jasa-jasa 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 toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja
periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data
iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan
pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan
dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kamar
layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; kegiatan pemasaran dan promosi yang
berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; keypunching [fungsi kantor]; klan radio; Iklan secara online melalui
jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon;
administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online;
pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis
orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas;
penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan
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ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; kompilasi dan
analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan
di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi
iklan; komputerisasi Akuntansi; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan
dengan perpajakan; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data;
konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan
manajemen; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran
produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan,
pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel;
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi
iklan pers; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain;
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
dan organisasi bisnis di bidang manajemen personalia; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi
komunikasi periklanan; konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran;
konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak;
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 manajemen bisnis dan
organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko
bisnis; layanan administrasi bisnis untuk memproses penjualan yang dilakukan di internet; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi bisnis untuk relokasi bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam
manajemen kegiatan bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan
strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen
bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis
pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis; layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para
profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang
menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis
untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, menyediakan
informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang,
dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara
profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan ganti jendela
untuk tujuan iklan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan
dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan
atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa
tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan
iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan
informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan
publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet;
layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di
perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para
letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan
mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi
pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat
berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek
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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 konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui internet; layanan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan
bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan konsultasi akuntansi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran;
layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi,
penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasaran; 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 yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya
manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; 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 dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas
dan pemasaran; layanan logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan
dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk
menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis 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 risiko bisnis; 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 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 penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program
kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator
elektronik untuk pihak lain; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan
penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan pengaturan tampilan etalase toko; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji
[fungsi kantor]; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu
dan ruang iklan; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran
mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan manajemen bisnis; 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 online;
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 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 ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan
ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku;
layanan ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon;
layanan ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko
kelontong; layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel
disediakan oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel yang
berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang disediakan oleh
musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan
oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan strategi komunikasi periklanan;
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layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis;
layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online
yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir; layanan toko grosir dan eceran; 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;
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
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grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan
seni; layanan toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko
grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan;
layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan
mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan
toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel atau toko grosir; 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
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ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan
toko ritel menampilkan kakao; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan
toko ritel menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko
ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup;
layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel
menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding;
layanan toko ritel menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan
peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
ritel menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan
peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan
veteriner; layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel
menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko
ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko
ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian;
layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata;
layanan toko ritel menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan
tas; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel
menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko
ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-
line yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,
pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk
utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online
dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas
kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel online 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 karya seni virtual yang terdiri dari foto- gambar- desain grafis- lukisan- dan
pahatan untuk digunakan dalam lingkungan virtual online; layanan toko ritel online yang menampilkan 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 penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan
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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 diet;
layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
senjata; layanan toko ritel online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan
toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel
online yang menampilkan teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang
menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online
yang menampilkan utas; layanan toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat
permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih
pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel
olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko
ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang
menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital
genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing
untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan
ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat
navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko
ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; 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 terkait jasa logistik; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan,
hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah
raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis,
administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor
kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi
proyek bisnis; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi;
manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di
bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
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manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran,
autentikasi dan pelacakan; manajemen model bisnis; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan;
manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; 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;
melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; 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; memberikan
arahan pemasaran untuk industri real estat; 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 manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi
konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi
pemasaran melalui situs web; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan;
memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan
informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial;
memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang
manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan
saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan 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 menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; 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 jaringan komputer global;
mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan,
dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah
promosi lainnya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko
bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; memproses
administrasi pesanan dan pengadan kerjasama untuk kepentingan pihak lain terkait berbagai jenis barang yang
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang-barang yang ada di katalog barang dagangan dengan nyaman
melalui pemesanan surat atau jenis telekomunikasi lainnya dan melalui toko diskon; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen bisnis; menampilkan iklan untuk orang lain; menempatkan iklan untuk orang lain; menerbitkan
dan memperbarui teks iklan; 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 dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan
komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur
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; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengorganisasikan pameran
dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang
dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi
bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan 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
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internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; 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 penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web
internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan
informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin;
menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari
layanan uang elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -
mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen
bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan
online yang dapat dicari; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program
loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan;
menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyusun dan menganalisis
informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan CRM; menyusun indeks
informasi untuk tujuan komersial atau iklan; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub
kebugaran dan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan
pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi;
organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi kompetisi untuk keperluan
periklanan atau usaha; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran
dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran penjualan untuk tujuan
komersial atau periklanan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau
iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan;
organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau
iklan; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung;
pelaksana studi pemasaran; pemantauan efektivitas periklanan; 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; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai jasa
intermediasi yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai konsultasi
administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan;
pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis
efektivitas periklanan; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; penataan etalase toko; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk
orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen;
penelitian periklanan; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; 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; pengambilan data [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen [fungsi kantor];
pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk
tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial,
perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengawasan manajemen bisnis; pengecer toko serba ada; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan periklanan;
pengembangan artikel iklan; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan konsep
periklanan dan pemasaran; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau
iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian
strategi pemasaran pihak ketiga; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks
informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas dan iklan;
penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan
periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada
internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan
dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line;
penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain
melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
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satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan; 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; 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 informasi di bidang manajemen bisnis;
penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis;
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 tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data
elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan laporan pemasaran; 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 situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan
barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran
untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset
pemasaran; 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 materi pemasaran; penyewaan papan iklan; penyewaan
papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan publikasi dan materi presentasi
pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan
ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan
ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan
waktu iklan di media komunikasi; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; 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; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan
realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan strategi pemasaran;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan daring melalui
jaringan komputer atau internet; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan
melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran
langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara
menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan iklan
dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang
lain; persiapan kampanye iklan; persiapan laporan pemasaran; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan;
persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perwakilan, agen
dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan
jasa; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan
radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu,
produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; 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 dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi penjualan untuk orang lain melalui
jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan;
promosi periklanan (sponsor); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk
administrasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas
dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan
promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset atau analisis pemasaran; riset bisnis
dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar untuk periklanan; riset pasar untuk
tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di
bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang
berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan
periklanan; 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 yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; sponsor
promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi media
sosial dan konsultasi pemasaran yang berfokus pada membantu klien untuk menciptakan dan memperluas strategi produk
dan merek mereka dengan membangun solusi pemasaran yang menarik secara viral; strategi pemasaran interaktif; strategi
pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi pasar untuk tujuan
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periklanan; studi pemasaran; survei pasar, analisis dan penelitian; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-
kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]; yang ditanggung bersama-sama, atau melalui
saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon
dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; layanan agen informasi komersial; layanan iklan
dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan pemrosesan data online; layanan pengaturan dan pelaksanaan
pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; memberikan kartu diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon
loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; pemasaran media sosial; pencarian data
dalam komputer untuk pihak lain; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; pengadaan jasa
untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan
informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan informasi tentang
penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan
(untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikasi; skema keanggotaan termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang
dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:39:12
540   EtiketDID2022087026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Jatisari RT.005, RW.008, Kel. Pakemitan, Kec. Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

ASEP MULYADEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AL - MARKAZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian

wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, 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
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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); Sandal Gunung; Syal untuk menutup kepala; blazer [pakaian
bisnis]; dasi; jaket [pakaian bisnis]; 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; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan
untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kerudung [pakaian]; manset;
pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian pria; pakaian santai;
pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk untuk pakaian; sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria;
sandal untuk wanita; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu sandal; sol sandal; syal; syal dan
jilbab; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal wol; syal yang melingkar di leher===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:39:27
540   EtiketDID2022087027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kp. penggilingan no.39 rt 11 rw 07 (kelapadua gang aim blok II no.50) kel
penggilingan, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13940

idris saldi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROJECTILE.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Gamis pria; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel

panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt
lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas
kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju tidur; celana
boxer; celana dalam [pakaian]; celana kargo; celana olahraga; celana tempur; dasi; gamis; ikat pinggang; ikat pinggang untuk
pakaian; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas hujan motor; jas kulit; jilbab; kaos; kaos
berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos polo; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaus; kaus [baju
ketat]; kaus kaki; kaus kaki sepak bola; kemeja berkerah; kerudung [pakaian]; legging menjadi celana panjang; mantel untuk
pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian pengendara; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; 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; piyama; rok; sabuk
kulit [pakaian]; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bersepeda;
sepatu boot; sepatu bot semata kaki; sepatu bot untuk pria; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu hujan; sepatu karet;
sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu polo; sepatu santai; setelan
jas; sweater katun; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:45:46
540   EtiketDID2022087028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MUTIARA MEDITERANIA A.8.U, RT/RW. 011/005, KEL. PLUIT, KEC.
PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

THOMAS SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OSAKA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning mas -putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan kasur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kain penutup furnitur yang disesuaikan dengan bentuknya;

Perlengkapan perabot bukan dari logam; Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Prabot; Sandaran tempat tidur
(perlengkapan tempat tidur); Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur lipat; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; bantal berbusa; bantal guling; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk,
kasur pegas/per; kasur; kasur busa; kasur busa memori; kasur lipat; kursi santai; lemari; lemari dilengkapi dengan cermin;
lemari indeks [furniture]; lemari pakaian; meja kursi cafe; partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari plastik; perabot
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rumah tangga; rak pakaian [perabot]; tempat tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur lipat; tempat tidur sofa; tempat tidur susun;
tikar tidur siang [bantal atau kasur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:49:56
540   EtiketDID2022087029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mekar Indah B IV No.186, RT/RW. 004/013, Cibiru Wetan, Cileunyi, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40625

Fadly Maulana Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Telor SD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon telur; Acar Telur; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam

crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam goreng tepung original; Buah beku-kering dan makanan
ringan yoghurt; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Gulai Telur; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan
termasuk Minuman); Ikan dori goreng tepung; Ilabulo (makanan khas gorontalo terdiri dari daging, telur, ikan); Kacang Telur;
Kefir [minuman susu]; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam;
Keripik daun kelor; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik
pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Krim
untuk minuman [produk susu]; Kulit Ayam Goreng Tepung; Kumis (minuman susu); 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 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 olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran,
telur atau produk susu; 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, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju;
Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar
beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman
berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai
digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman
berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan
rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein,
vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu;
Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan
bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu fermentasi; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman
susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt;
Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah;
Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih
telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian;
Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman
susu beraneka rasa; Olesan berbahan dasar telur; Orak-arik Telur Wortel; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti
daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan
sebagai pengganti susu; Santan (minuman); Sate Telur Ayam; Sate Telur Burung; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus
dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaan
telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; 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 protein dari telur; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Usus
Ayam Goreng Tepung; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam goreng tepung; bakso telur ayam; bakso telur ikan;
bakso telur sapi; 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; cumi goreng tepung; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; kacang dan
makanan ringan berbahan dasar buah kering; kephir [minuman susu]; kering talas; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik
buah; keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik
kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kepiting; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pepaya;
keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik
usus; krim untuk minuman; kumys [minuman susu]; kuning telur; lassi (minuman yoghurt); makanan minuman berbahan dasar
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susu, tidak termasuk susu kocok; makanan ringan  berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar benih
probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah
probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan
dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan
berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar larva serangga;
makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar probiotik almond;
makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan dasar susu
probiotik; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan
bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik,
kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing,
keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan
berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari
buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan
yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri
dari sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah,
bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman
berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu;
minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu
kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman
berbahan dasar utama susu; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk
berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis
susu; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman pengganti susu fermentasi;
minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu
ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman
susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman
susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat
dari yogurt; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; paprika
jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; pasta telur kepiting; pengganti telur; persiapan berbahan dasar susu untuk
membuat minuman; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk sayuran beku yang
dilapisi adonan dan tepung roti; putih telur; putih telur cair; salad telur belanak; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu;
sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sosis yang dilapisi tepung; stik talas; susu bubuk rasa
untuk membuat minuman; susu dan minuman susu; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; telur asin; telur ayam; telur bebek;
telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur cair utuh (tanpa cangkang); telur ikan olahan;
telur ikan, diolah; telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan; telur yang
dikeringkan; telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempura telur; tepung ikan untuk makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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220
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540   EtiketDID2022087030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Mampang Lantai 3 Suite 305, Jl. Duren Tiga, Pancoran
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT XING JIAN MAOYI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SK FI DIOR - SK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati /

tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem
kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk
keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa rambut; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Hyaluronic serum; Kain penyeka
[perlengkapan mandi]; Kapas Pembersih; Korektor warna bibir; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
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perawatan rambut; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim
pelurusan rambut; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan
losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); 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 pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk
rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh;
Losion untuk wajah; Make up remover gel; Make up remover krim; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki];
Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih
pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi
pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum, eau de
toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik;
Pembersih make-up; Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih untuk
digunakan pada rambut; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengharum
ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perlengkapan mandi; Perona Pipi;
Perona mata; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah;
Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pengeringan rambut; 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 perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlindungan dari
sinar matahari; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk
melembutkan rambut; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan
rambut; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; 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 bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang
disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; 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; antiperspiran [perlengkapan
mandi]; baby oil [perlengkapan mandi]; 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; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan
medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan diresapi dengan
sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun
dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; batang kondisioner rambut padat; bedak; bedak
dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bom mandi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa
pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran;
cairan penghapus kutek; celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; eau de parfum; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; esens tubuh; fizzies mandi; garam mandi kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan;
gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel
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mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel rambut; gel rambut dan mousse
rambut; gel setelah matahari; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower);
gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan
rambut; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut;
jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kain make-up dari kapas; kamar mandi tanpa obat; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang
untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan sediaan pelembab untuk kaki; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses
dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel
alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak
untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna
rambut; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim berbentuk stik pelindung dari sinar
matahari; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari;
krim dasar bedak; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kulit tabir surya; krim malam; krim malam [kosmetik];
krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik;
krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim obat menghilangkan rambut; krim pelembab; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim perawatan rambut; krim
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim rambut;
krim setelah matahari; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan
kosmetik; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim wajah dan tubuh; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; lem ikatan potongan rambut; lilin obat
menghilangkan rambut; lilin penata rambut; lilin untuk keperluan kecantikan; losion; 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 muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan
untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik;
losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan 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 tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pengencang untuk tubuh; 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 tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; 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, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk
compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan
rambut; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
minyak aromatik untuk mandi; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; 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
memperbaiki rambut; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan
rambut; minyak penyamakan matahari; minyak perlindungan matahari; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut
orang aring; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan
alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousse dan gel penataan rambut; mousse perlindungan rambut;
mousse rambut; 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; paket kecantikan (beauty
pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; palet perona
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mata; parfum; pasta styling untuk rambut; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih kamar mandi; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemolesan pemerah pipi; pemutih rambut; pena korektor untuk riasan mata; pencerah rambut;
pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; pengatur tekstur rambut; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pengkilap
rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; 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 tubuh dengan cara disemprot; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk membubuhkan rambut palsu;
perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
persiapan untuk perawatan rambut; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan
rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi
dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah
bercukur; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat rambut dan kulit kepala; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan]
untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut;
produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers
terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; riasan mata; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk
mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun deodoran; 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 tangan; sabun non-obat untuk wajah;
sabun pasir; sabun pelana; 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 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 perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi;
sabun-sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; scrub krim tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan busa untuk mandi; sediaan dan perawatan rambut; sediaan
douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
perawatan kulit dan rambut; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
perawatan rambut; 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 rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; 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, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut;
sediaan menghapus make-up; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut;
sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih pribadi
untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tubuh
dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan penataan rambut; sediaan pengeriting
rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk
rambut; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh
dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit 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 perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak
kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut
kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir
surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; 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 rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan
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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 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 kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak
mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat
rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan-
sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih
kulit untuk wajah dan tubuh; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut;
semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serpih mandi; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo rambut; solusi pembersih lensa kacamata; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab
tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; 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; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kosmetik pra-
lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-
obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; tubuh yang tidak berobat meresap; warna pipi; warna rambut;
wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 18:53:08
540   EtiketDID2022087031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krekot Jaya Blok K/l, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

JOHANES SOETANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lucky Setiawati S.H.
GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, Menara Palma Lantai 12, Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X2 Kavling 6, Jakarta 12950, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXALPHA DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Alur dari logam untuk pintu geser; Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-

barang dari besi untuk pintu; Daun pintu dari logam; Grendel pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Jendela
aluminium; Jendela logam; Kait jendela dari logam; Kusen dari aluminium; Logam penahan pintu; Pegas dari logam; Pengikat
dari logam untuk jendela; Perlengkapan logam untuk jendela; Pintu aluminium; Rangka Pintu Stainless; Rangka rumah kaca
dari logam; Roda jendela geser; Tali pengancing dari logam untuk jendela; bingkai jendela dari logam; engsel pintu logam;
kunci dari logam untuk pintu; kusen aluminium; kusen jendela dari logam; kusen logam; kusen pintu logam; metal pintu geser
otomatis; panel pintu logam; pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam biasa; pembuka jendela, non-listrik;
pembuka pintu, non-listrik; pemukul pintu logam; pengencang pintu logam; penutup jendela, non-listrik; penutup pintu dari
logam; penutup pintu logam, non-listrik; perlengkapan pintu dari logam; pintu lipat logam; pintu logam *; pintu logam, jendela,
jendela dan slatted jendela; pintu tahan api dari logam; rangka logam untuk bangunan; unit pintu besi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:09:00
540   EtiketDID2022087033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Rukan Danau, Blok.A4 No.8 Citra Raya-Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten,
15710

Herman
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Unlimitech
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru;Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel USB untuk ponsel selular; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya usb untuk ponsel; Penyangga yang

diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Tutup
pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; adaptor untuk laptop; alas mouse; baterai laptop; baterai
untuk ponsel; kasing dan penutup untuk laptop; keyboard laptop; layar LCD untuk laptop; mouse [periferal komputer]; mouse
komputer tanpa kabel; pelindung layar untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat
dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pengisi daya baterai untuk komputer
laptop; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya untuk ponsel; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop;
penutup untuk laptop; sarung  untuk laptop; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); tas disesuaikan untuk
laptop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:14:36
540   EtiketDID2022087034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Office 8, SCBD Area, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kios Gemar Kreasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ftrd atau Featured
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Featured atau yang ditonjolkan atau yang sedang diutamakan atau yang sedang unggul
591 Uraian Warna : warna abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu bisnis; Kartu hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); kartu bergambar;

kartu bisbol; kartu dagang; kartu hadiah; kartu hadiah bersandi non-magnetik; kartu perdagangan olahraga; kartu
perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu tercetak; kartu-kartu terbuat dari kertas===
===Penyelenggara Kompetisi olahraga; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur kursus pelatihan;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara olahraga 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 olahraga; pelaksanaan konser; penyelenggaraan acara hiburan langsung===
===T-shirt cetak; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt sablon; atasan olahraga; baju olahraga; kaos lengan
pendek; kaus; kaus lengan pendek; kaus sepak bola; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian dasar; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kering; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; seragam olahraga; sweater
katun; sweater leher kru; sweater ringan; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:17:43
540   EtiketJID2022087035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: loloanaa lolomoyo, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, 22851
yurisman zega

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARASHI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:22:48
540   EtiketJ102022087036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. DEPDIKBUD BLOK AI NO.7, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI
JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ILHAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STHANA JERUK PURUT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembangunan dan pembangunan subdivisi dan pengembangan perumahan; jasa pembangunan sipil; layanan konsultasi

yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila,
dan pondok; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan pemukiman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:33:29
540   EtiketDID2022087037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: Life by IFG & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran

khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC
tanpa kontak; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan
profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan
profesional perawatan kesehatan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk
memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
asuransi kesehatan; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan
kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan
kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:38:58
540   EtiketJID2022087038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG
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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 :

: Life by IFG & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan

kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:44:36
540   EtiketJID2022087039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: Life by IFG & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Pertanggungan asuransi kecelakaan; asuransi kesehatan; informasi asuransi jiwa;

jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi jiwa; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa penyelesaian klaim asuransi;
konsultasi asuransi jiwa; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan penyelesaian asuransi jiwa; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; memberikan informasi reasuransi;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan
asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; menyediakan informasi keuangan
dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari
basis data komputer atau Internet; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; penjaminan asuransi jiwa;
penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:48:23
540   EtiketJID2022087040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cilandak 1 Ujung No. 43, RT02/RW01, Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12430

Armillia Karinka Ngabito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merakit Diri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan

tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi
di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan
pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan
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kerajinan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; menyediakan kursus
pengajaran di bidang seni===
===konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan; layanan psikologi individu dan kelompok; pembinaan psikologis,
konseling dan terapi; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku
dan manajemen stres; terapi seni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2022 19:48:47
540   EtiketDID2022087041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Samratulangi No. 19 , Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, 94712
Frenaldi Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANOA INDUSTRIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Industries diterjemahkan menjadi Industri
591 Uraian Warna : warna hitam memiliki unsur elegant terhadap label merk
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja Ringan; Baja ringan seng; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; PPGL Coil dari

galvanis; Sekrup baja ringan; Seng roll galvanis; atap baja ringan; genteng metal galvanis; hollow baja ringan; nok baja ringan;
rangka baja ringan kanal c; reng baja ringan; talang baja ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 00:15:21
540   EtiketDID2022087100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PLUMPANG B JL. W NO. 16 RT. 013 RW. 004 KEL. RAWA BADAK SELATAN ,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230

SRI WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sebugar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Coklat Susu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman kunyit asem (jamu); Minuman

untuk kesehatan; jamu tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 00:17:06
540   EtiketDID2022087101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Way Lalaan No. 9A, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro,
Provinsi Lampung, Kota Metro, Lampung

PT. DIGI HERBA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
Jekrinius & Co  Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO + Arfa NATURAL BABY OIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak bayi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 00:43:16
540   EtiketDID2022087102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIPANJI RT/RW : 004/012 DESA CIHAMPELAS, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, 40562

RAHMAT SAEPUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUKEY JEANS CO.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu Abu dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques,

jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; Celana panjang denim; Jaket
Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita,
dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian
muslim; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana,
celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus
tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang,
celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Rok Jeans;
baju busana muslim; celana jeans untuk anak; celana pendek denim; jaket denim; jeans biru; pakaian berbahan denim;
pakaian denim; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 00:46:26
540   EtiketJID2022087103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. TUGU PERMAI B4/26 RT. 007 RW. 002 KEL. TUGU UTARA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

WIDYANINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER IBUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Katering makanan dan minuman; Menyediakan

makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Penyediaan makanan dan minuman; jasa
katering; jasa memasak makanan; katering makanan dan minuman; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau
masakan Oriental lainnya; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 00:56:18
540   EtiketDID2022087104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Putih Raya SC 20, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT. Lakoe Global Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Sweetybayi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 10, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===ANGGOTA BADAN PALSU; Alat monitor jantung janin; Bantalan penyangga  perut; Botol susu dengan sendok integral;

Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang untuk digigit bayi yang sedang
tumbuh giginya; Kain gendongan [perban pendukung]; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu
(ASI); Klip pengaman untuk dot bayi; PERLAK BAYI; Penghangat tubuh bayi; Penjepit untuk dot bayi; Pompa buah dada untuk
mengeluarkan air susu (Pompa ASI); SIKAT MULUT DAN BAYI; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); alat monitor ngompol; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; botol bayi; botol
penyimpanan ASI; botol susu; cover untuk botol susu; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; empeng gigi; gelang untuk digigit
bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; kantong penyimpanan asi; kasur
angin untuk bayi, untuk tujuan medis; katup botol makan; korset perut; monitor denyut jantung; monitor jantung janin; monitor
jantung untuk dikenakan selama latihan; pakaian dimakan; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pemijat karet untuk bayi;
penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi; penghangat bayi untuk penggunaan medis;
penjepit untuk botol bayi; penyerap asi; perisai payudara; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pompa payudara;
pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan; puting susu / pentil untuk botol bayi; sabuk perut; sarung
tangan gigi bayi; termometer untuk anak-anak; underpads; underpads pakai===
===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan tempat
bermain (playground); Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan edukasi; Aparat dan peralatan latihan dan
kebugaran; Balon mainan; Balon tiup; Bank mainan; Barang-barang permainan busa baru; Bean bag; Bola mainan; Bola salju
mainan; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka bermain kartu; Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan;
Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka maskot; Boneka natal; Boneka tokoh aksi; Egrang; Gangsing;
Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Gundu; Hiasan pohon natal dan kaus kaki natal;
Indikator gigitan (untuk memancing); Joran; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kasing untuk mesin permainan yang
dapat dipegang dengan tangan; Kedok (Topeng Untuk Menari); Keleci; Kendaraan model untuk anak-anak; Kereta luncur salju
(mainan); Koleksi boneka; Koper untuk memancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kursi untuk permainan (kursi
permainan interaktif untuk permainan video); Lilin mainan; Lilin pemodelan mainan; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan
action figure dengan kepala besar; Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau
bahan-bahan yang lembut; Mainan dari logam; Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kertas;
Mainan ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh
karakter; Mainan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; 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; Meja permainan basket; Meja permainan basket
elektronik; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Model die-cast; Ondel-Ondel
(Boneka); Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan berbahan
dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu,
kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak
yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan
mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan;
tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan,
semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Pegangan bibir untuk memegang ikan; Pelembungan; Pengapung untuk memancing; Peralatan game;
Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat
model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari bagian
(dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat model mainan; Permainan; Permainan disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil (alat permainan); Permainan elektronik;
Permainan pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki dengan menyusun gambar; Permainan yang dimainkan
di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat
digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat mainan patung;
pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan, mainan
dan alat-alatnya; 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); Permainan-
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permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya);
perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Perosotan air; Pi atas; Rumah mainan; Sepatu roda; Sepatu roda mainan;
Set Mainan; Sirip untuk berenang; Struktur gedung mainan; Tas untuk untuk memancing; Tenda mainan; Tongkat pemukul
bola untuk permainan; Tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru; Topeng halloween; Topeng mainan
dan kostum; adonan mainan; aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan;
aksesoris untuk boneka; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh
aksi; alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan rekreasi; alat bantu renang; alat bantu renang tiup untuk anak-anak;
alat latihan fisik, selain untuk keperluan medis; alat mainan; alat musik mainan; alat pemukul untuk anak-anak; alat permainan;
alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam untuk anak-anak; alat permainan genggam
untuk bayi; alat untuk melakukan trik sulap; alat utuk bermain pasir; angka model skala [mainan]; angkat beban untuk latihan
fisik; artikel pakaian untuk mainan; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman bermain; bahan model pesawat terbang;
baju besi mainan; bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon mainan; bangunan mainan; bangunan
model skala [mainan]; bangunan playset; bata bangunan mainan; bean bean animals; beanbag dalam bentuk mainan;
beanbag menjadi mainan; beanbag untuk bermain otedama; bebek karet; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan];
bendera sudut untuk bidang bermain; berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; bermain menyusun karpet puzzle;
bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan];
binatang mainan; blok (mainan); blok awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok
bangunan mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; bola; bola kaki; bola karet; bola mainan;
bola olahraga; bola pantai; bola pantai tiup; bola permainan; bola untuk anak-anak; bola untuk permainan; bola untuk
permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola
golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; bola-bola; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets);
boneka bayi; boneka bean bag; boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan;
boneka bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka jari; boneka
kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut; boneka mainan; boneka mainan berkarakter; boneka matryoshka;
boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka mewah; boneka porselen; boneka tangan; boneka tradisional
Jepang; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka ventriloquists; boneka yang diisi; boneka yang terkait dengan
Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang terkait dengan Festival Girls Jepang dan aksesorisnya; botol
susu boneka; buah-buahan Mainan; bumper kolam renang; burung mainan; busa mengapung untuk berenang; busur dan
panah mainan; cincin berenang; cincin renang; cincin untuk senam; cindera mata berupa mainan kecil; dam [permainan];
drone [mainan]; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah boneka; game genggam dengan tampilan kristal cair;
game tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan;
garasi mainan pit stop; gasing (mainan); gaun boneka; gelang slap (mainan); gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk
bayi; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gitar mainan; gym bayi; gym hutan [peralatan bermain]; hanafuda
[kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; helikopter mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka;
hiasan pohon Natal; ikan mainan; jaket renang; jalur balap untuk kolam renang; jam mainan; jam tangan mainan; jaring
mainan kupu-kupu; jaring renang; jungkat-jungkit; kacamata mainan prisma; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kartu bermain tradisional
Jepang; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap; kartu trivia [permainan]; kastil mainan; kasur atau
bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kendali jarak jauh untuk kendaraan model skala operasi; kendaraan
balap model skala; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan
mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu);
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala
yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain
kartu dalam permainan poker; kereta bayi mainan; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta
luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kerucut
slalom (mainan); kincir mainan; kit model skala [mainan]; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung udara;
kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kolam tiup untuk penggunaan
rekreasi; komputer mainan (tidak bekerja); konsol game; konsol game genggam; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak
jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan
imitasi; kostum boneka; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak musik mainan; kotak pasir [artikel olahraga]; kotak
pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat memancing]; kotak surat mainan; kotak
susun; kotak untuk umpan pancing; kru pit model skala; kubah kuda untuk senam; kuda goyang; kuku mainan; landasan pacu
plastik (mainan); langkah aerobik; layang-layang; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air;
mainan aksi; mainan aksi elektronik; mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian;
mainan aksi yang dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel elektronik dan
permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan
anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag;
mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola
untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan
bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan masker wajah hal yang baru; mainan dari logam; mainan dempul;
mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan elektronik yang digenggam (otomatis)
(selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan
[mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan
glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari
tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan karet; mainan
kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat; mainan kolam renang dan tempat mandi;
mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak musik; mainan kotak pasir; mainan kucing;
mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan lunak; mainan lunak berupa burung; mainan
lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara
bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong rumput; mainan mewah dengan selimut
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kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan
naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan peluit; mainan pendidikan; mainan
pendidikan untuk bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi; mainan
permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi;
mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas; mainan
ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan
susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan teropong; mainan
tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan;
mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon;
mainan yang berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas;
mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik;
mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat
permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan,
bak pasir mainan, semprotan air mainan; mainkan terowongan; mainkan uang; makanan mainan; mandi bola arena bermain;
masker wajah menjadi mainan; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja permainan; memainkan perangkat pengocok kartu;
memblokir boneka; membuat sketsa mainan; mendorong mainan; mengapung tiup untuk berenang; meninju mainan; mesin
dan permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi
teralibrasi]; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game pinball (mainan); mesin game, termasuk mesin slot
dan mesin poker; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah aerobik; mesin latihan elips; mesin
memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan elektronik; mesin permainan
hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; mesin permainan video rumah; mesin uap model mainan; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada
permainan perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan
yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil
mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil
model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model mainan; model skala; model skala vegetasi [mainan]; model-
model plastik mainan; model-model untuk digunakan pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan
perang; motor mainan menggunakan aki (accu); mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; ornament musiman (mainan);
otopet mainan; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; palet (permainan); panah mainan; pancing mainan;
panggung untuk tujuan rekreasi; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan permainan basket;
papan selancar; papan untuk basket; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan-papan permainan-permainan; pasak
slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan
yang dapat dikoleksi; pedang mainan; pelampung untuk keperluan rekreasi, snorkeling,; pelindung layar plastik disesuaikan
untuk perangkat game portabel; pelindung perut untuk penggunaan atletik; pemain rekaman mainan; pembalap model skala;
pembatas balok (mainan); pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pembuat mainan nois; pembuat suara baru
untuk digunakan sebagai lelucon dan lelucon; pemukul bola untuk permainan; pemutar rekaman mainan untuk memainkan
lagu dan kaset; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali untuk mainan; pengendali
untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil mainan; pengontrol untuk pesawat mainan; perabot untuk rumah
boneka; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan; peralatan bermain di luar ruangan; peralatan
bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan dan aparatus game; peralatan game disesuaikan untuk digunakan
dengan penerima televisi; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik mainan;
peralatan pelatihan tubuh; peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; perangkat model keterampilan mainan figur;
perangkat permainan catur; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan; permainan; permainan anak panah elektronik;
permainan arcade; permainan bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan dalam
ruangan; permainan dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas
meja; permainan elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang
digenggam; permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer
genggam; permainan memori; permainan papan; permainan pengajaran elektronik; permainan peran; permainan perang atau
permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara; permainan portabel dan mainan yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk
diruang tamu (parlour); permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta; permainan video tidak untuk untuk digunakan
dengan televisi; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang
untuk digunakan dengan tampilan layar atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan
sling; pesawat model skala; pesawat terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat
terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring terbang (mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model
diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere, cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan
anjing, mainan kucing; pistol air; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; playsets untuk boneka; playsets untuk
tokoh aksi; pogs [mainan]; pompa untuk menggelembungkan balon; ponsel mainan; ponsel untuk anak-anak; pushchairs
mainan; puzzle; quiver untuk memanah; rattles [mainan]; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda
kemudi mainan; roda omni [robot mainan]; roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rumah bermain anak-anak; rumah
boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sabuk renang; sarung pistol mainan; sarung tangan batting [aksesoris
untuk permainan]; sarung tangan renang; sayap air; sendok garpu mainan; senjata mainan; senjata-senjata (permainan) udara
lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sepatu boneka; sepatu roda; sepatu roda untuk anak-anak; sepeda anak-anak (bukan
fasilitas transportasi); sepeda mainan; sepeda mainan elektrik; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk
anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set alat mainan; set ayunan; set konstruksi
mainan; set mainan balap; simpai (mainan); simpai untuk anak-anak; sirip buatan untuk berenang; sirip untuk menyelam; sirip
untuk papan layar; ski air; ski roller; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; stasiun layanan mainan; struktur model
skala [mainan]; susun blok; tabung tiup memancing mengapung; tali (lompat tali, tarik tambang); tali untuk permainan lompat;
tanduk mainan; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop tiup; teater boneka [mainan]; telepon
mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tempat tidur boneka; terompet mainan; tikar untuk bermain; tokoh aksi; tokoh
mainan; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat mainan;
tongkat pancing; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; tongkat sihir mainan; topeng (mainan); topeng
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[mainan]; topeng baru; topeng kostum; topeng mainan; topeng teater; topeng topeng; topi perkusi [mainan]; topi pesta plastik;
topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan; trampolin; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek
balap plastik [mainan]; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel
sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil,
kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tutup
kepala boneka; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit penggerak air rekreasional untuk dipasang pada perahu
pribadi; unit permainan genggam elektronik; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-
talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi; wind sock dekoratif (mainan); yo-yo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 01:09:22
540   EtiketDID2022087105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BENDUNGAN MELAYU RT. 005 RW. 001 KEL. RAWA BADAK SELATAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230

EKAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DapoeR Azizah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk olahan daging sapi; Rendang Sapi; daging sapi olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 01:24:09
540   EtiketDID2022087106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEPAYA IV NO. 8 RT. 007 RW. 016 KEL. SEMPER BARAT, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130

KENNDY MALINDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chandy malinda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink, Hitam, Lime, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah potongan; Pisang goreng dengan aneka toping; Sosis; bakso ikan yang digoreng; kentang beku olahan; mangga

(buah), diolah; nugget ayam; olahan ceker ayam; otak-otak; pisang nugget===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 01:33:51
540   EtiketJID2022087107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WARAKAS III GG. 12 NO. 11 RT. 006 RW. 011 KEL. WARAKAS, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14370

NURHAPSAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NANG NING NUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Orange, Hijau Muda, Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan

minuman; jasa katering; katering makanan dan minuman===

Halaman 401 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 05:02:17
540   EtiketDID2022087109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Diponegoro No. 63, RT004/RW001, Desa Banaran kulon, Kecamatan Bagor,
Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa timur, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64461

PT. AGRO BUMI TIMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAHES
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 05:23:25
540   EtiketDID2022087110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Diponegoro No. 63, RT004/RW001, Desa Banaran kulon, Kecamatan Bagor,
Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa timur, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64461

PT. AGRO BUMI TIMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVOS
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 06:13:14
540   EtiketDID2022087111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Brotojoyo Timur IV/201 RT.05 RW.02, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang
Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50178

Subaenatun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lipu Snack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Snack berarti kudapan/jajanan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Choco Chip; Kue Coklat Mente ( Cookies ); kue kastangel; kue nastar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 06:17:49
540   EtiketDID2022087112

730 Nama Pemohon : PT SEHAT JAYA KARYA
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Alamat Pemohon : JL. M YAMIN NO.66 KEDUNGPIRING TEGAL BESAR, Kabupaten Jember, Jawa
Timur, 68121

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dr.M-Care Organic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk perawatan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 06:37:52
540   EtiketJID2022087113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FULOLO SALOO SITOLU ORI, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
AGUSTINA GEA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVERNEXT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; toko

grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 06:52:24
540   EtiketJID2022087114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUBERNUR BUDIONO NO. 3, RT. 007/RW. 001, KEL. GAJAH MUNGKUR,
KEC. GAJAH MUNGKUR, , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232

SILVIA LESTARI, PT. GUNUNG CITRA WISATA

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 :

: DRINI PARK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DRINI PARK = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; hiburan

tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang
berkaitan dengannya; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi,
pendidikan atau budaya; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; mengatur dan melakukan
wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; menyediakan
area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; sarana rekreasi dan hiburan alam
(Hiburan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 06:57:43
540   EtiketDID2022087115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Mangunsari Asri No.106 RT.07 RW.04, Kel. Mangunsari, Kec.Gunungpati,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50227

Ridha Riki Pancawati
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roti Candu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti manis; brownies===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 06:59:59
540   EtiketDID2022087116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mijen Permai Blok C 84 RT.05 RW.07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50519

Winda Nurmayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Natural Jojobirdnest
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bird Nest yang berarti sarang burung
591 Uraian Warna : HItam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman sarang burung walet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 07:13:08
540   EtiketDID2022087117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Pagerngumbuk Rt 02 Rw 01 kec. Wonoayu
, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61261

Fitria Anggraeni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fanjaya
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak topi; dompet serbaguna [tas]; tas belanja; tas belanja kanvas; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serbaguna; tas kulit

imitasi; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 07:19:53
540   EtiketDID2022087118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bogor Baru BLOK F10 No.9 RT001/RW001 Kelurahan Tegal lega kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16121

Arie Winata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONE PLAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ONE artinya satu
591 Uraian Warna : hitam dan orange
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511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem PVC; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk

keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem untuk tambal ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 07:20:30
540   EtiketJID2022087119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLAMBANUA II SOMAMBAWA, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, 22852
ALRAHMAD KUDUS BAWAMENEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Toko Grosir

Elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 07:39:15
540   EtiketDID2022087120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gubeng Kertajaya 4B timur 7A surabaya kelurahan Kertajaya kecamatan gubeng
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60281

Beatrix farida frank

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BET HAPPY FIDA BHF Jajanan Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar teh bunga telang; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:09:55
540   EtiketDID2022087121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedungturi Permai 1 jalan Bali nomer 13 Rt 33 Rw11 Kedungturi Tamansari
, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61257

EVA SUPRAPTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Abah FIRDAUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Siomay; Tahu Bakso; kebab shish (daging)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:22:47
540   EtiketDID2022087122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950
Muhammad Najib
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arôme
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Aroma
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum laundry; parfum; parfum cair; parfum untuk keperluan industri; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum

untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:24:36
540   EtiketDID2022087123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA SIDAHARJA NO 29 HD RT/RW 026/001 , Kabupaten Tegal, Jawa Tengah,
52182

H. HUTRI AGUS MARDIKO, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERAS POCI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:27:28
540   EtiketDID2022087124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL GALUR SARI VIII NO 123 RT 008 RW 001, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13120

EKO SAMDOYO SS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKOMED MEDICAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas tilam steril (pembedahan); Alat anestesi (pembiusan); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat pacu jantung pasien

(defibrillator); Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pengukur kadar  kolesterol; Alat
pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan); Alat uji untuk keperluan medis;
Aparat dan peralatan urologi; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban
elastis, kit perban ortopedi untuk sendi; Belat (pembedahan); Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Defibrillator
(alat analisis irama jantung); Implan bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan perbaikan tulang yang tidak dapat terurai;
Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jas untuk operasi; Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Lampu untuk keperluan
medis; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Masker medis; Masker pembiusan; Matras angin untuk
keperluan medis; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan dan
perlengkapan pijat dan mobilitas; 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 pijat; Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan
untuk keperluan diagnostic (medis); Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan
kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Respirator untuk
pemberian nafas buatan; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis;
Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Selang infus; Selimut Untuk
Terapi; Semprotan saluran kencing; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis];
Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Tirai ruang bedah; Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah untuk memberi
obat; alat bantu Dengar; 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 pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik
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medis; alat pengukur tekanan darah; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; analisis untuk identifikasi
bakteri untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis; aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki;
aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk
tujuan medis; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan
secara elektrik, untuk tujuan medis; benang, bedah; botol penetes untuk tujuan medis; catgut bedah; defibrillator eksternal;
elektroda untuk defibrillator eksternal; es tas untuk tujuan medis; gelang magnet untuk tujuan medis; gelang untuk tujuan
medis; glukometer; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk
tujuan diagnostik medis; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi;
jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum
suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan
dalam angioplasty; kateter intrakardial; kateter intravena; kateter kondom; kateter uretra; korset untuk tujuan medis; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan medis; pemanasan bantal, listrik, untuk keperluan medis; pengujian kolesterol aparat untuk
tujuan diagnostik medis; peralatan medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji
darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengujian keberadaan
antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perban dukungan ortopedi; perban
elastis; perban lutut, ortopedi; perban pendukung; perban, elastis; pisau bedah; pisau bedah listrik untuk keperluan bedah;
pisau untuk tujuan bedah; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan; sabuk dukungan
bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan
medis; sendok garpu bedah; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; tabung untuk digunakan dengan kateter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:27:43
540   EtiketDID2022087125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Tubagus Angke, Komp. Grawisa, No. 23, Rt. 002 Rw. 001, Kel. Wijaya
Kusuma, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

DJONDI RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COSWHEEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Sepeda listrik; lipat

sepeda listrik; mesin listrik untuk sepeda roda dua; sepeda; sepeda motor listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:29:04
540   EtiketJID2022087126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Camar Elok 5 No. 38, RT. 010 RW. 006,
Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Elisa Dewiyanti Andrian

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 :

: MACOMATA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, kuning emas, hitam, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis program
imbalan kerja tentang jasa hukum; Administrasi bisnis, fungsi kantor; 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,
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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; Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan
untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian
diskon hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk periklanan; agen
agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen
kerja terkait dengan pembayaran barang; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran
dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis dan penelitian pasar; beriklan di
Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan
pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan
elektronik; memberikan informasi komersial kepada konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui jaringan komputer global; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian
untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; Analisis Pasar; Analisis
biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa
nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam
bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis
di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya
dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer
global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan,
promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan
bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks
perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth penjualan
minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja; Counter untuk
penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi dan penyebaran materi iklan; Distribusi dan penyebaran
materi pemasaran; Distribusi dan penyebaran materi promosi; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-
barang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan  bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang
dipasang di luar ruangan; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs
web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel,
baik secara konvensional maupun secara online; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi
mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang
dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan
harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Manajemen
Usaha; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan;
Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil
cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher
untuk barang pihak lain; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau
voucher; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Promosi, periklanan dan pemasaran situs
online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program
loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar
dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah:
media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah),
blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif,; Iklan secara online; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan
produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Iklan,
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termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog
barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang; Kompilasi dan
penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Program
loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk manajemen bisnis;
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan ritel
menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk
penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan dan analisa
data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi barang dan jasa
pihak lain melalui internet; proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata,
kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan
aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil
dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam basis data komputer; Informasi niaga; Input dan
kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -
impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive
Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa
advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis
sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen
pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman
barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk
kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui
Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan; Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi
biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic
bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi,
program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial,
mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis,
yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada
jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota
laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang; Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang
berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk  Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet
yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk
mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo
rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut,
mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion
badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat;
Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos,
celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-
sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan
kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran
untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan
selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun 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
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laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di
bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus;
Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa
iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan
komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa kliping berita dan media; 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 manajemen
bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan
bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen
pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan
peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan
pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi
untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas);
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio,
perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan
pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan
pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan
dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA
untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik),
mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-
alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan
medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA,
peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-
alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-
X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi
dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
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yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon
bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring
otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat
pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan
pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi
pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian
dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian
dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis
yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter
robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran
yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang
menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk
farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir
yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate,
residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan
grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing
dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa
dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat
mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi, pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa
pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan
dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online
dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari
rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah
tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan
makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk
untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pemrosesan data di bidang
pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital; Jasa pemrosesan pemesanan makanan
melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama, untuk kepentingan pembeli, dari berbagai
barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,

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

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
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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 yang berkaitan dengan administrasi
teknologi informasi; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan; Konsultasi komersial; Konsultasi komersial di bidang
teknologi blockchain dan mata uang kripto; 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 pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; 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
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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
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
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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 bisnis yaitu manajemen
hubungan pelanggan; Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan
bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis dan periklanan yaitu layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan
untuk mengelola mendistribusikan dan menayangkan iklan untuk menganalisis data periklanan untuk melaporkan data
periklanan dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; Layanan 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 eceran dan grosir untuk komputer
dan perangkat periferal komputer; Layanan eceran dan grosir untuk periferal yang disesuaikan untuk digunakan dengan
komputer dan perangkat pintar lainnya; 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
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
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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 ketenagakerjaan
dan perekrutan; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan
konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran yaitu menyesuaikan upaya periklanan dan pemasaran orang lain; Layanan konsultasi komersial; Layanan
konsultasi manajemen bisnis; Layanan konsultasi manajemen bisnis lainnya; 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 basis
data yang bersifat penyediaan layanan pemantauan konten media online bagi orang lain- yaitu- menggunakan perangkat
lunak komputer untuk memantau dan mengevaluasi audio- audiovisual- dan multimedia pihak ketiga lainnya- termasuk- musik-
gambar- dan video; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat
keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan 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 online terkomputerisasi; 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 bisnis dalam sifat memfasilitasi pertukaran dan
penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; 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 periklanan yaitu penargetan dan pengoptimalan iklan online;
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
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dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang 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
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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 barang dagangan; Layanan toko ritel online
yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh;
Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori
terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko
ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan
wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk
faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel
untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik;
Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan
untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air
dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan
deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar yang dapat diunduh; Layanan toko ritel
yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan
toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel
yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko
ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet;
Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak
pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan
kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan
lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel
yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal;
Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk
memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
elektrik di dalam ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang
menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang
menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan
penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan latihan fisik bukan untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan
malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko
ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk
membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
stik lampu LED mainan; Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan
kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai
barang baru; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
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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 organisasi dan administrasi bisnis;
Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain;
Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha
dan operasi pusat data; Manajemen 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 investigasi bisnis di bidang media sosial; Melakukan survei karyawan untuk orang lain dalam rangka
peningkatan kinerja dan moral karyawan (evaluasi); Melakukan survei pasar; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial dan bisnis;
Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan informasi untuk
penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk penyuluhan umum
kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih; Memfasilitasi pertukaran dan
penjualan produk dan jasa melalui komputer dan jaringan komunikasi; 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 acara khusus untuk
tujuan komersial promosi atau periklanan; 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; Menghubungkan pembeli dan penjual melalui
lingkungan jaringan online; 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 acara promosi melalui video streaming langsung; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis;
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu mencocokkan resume dan
calon pemberi kerja melalui jaringan komputer global; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen
rantai; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame;
Menyediakan pasar online; Menyediakan pasar online untuk pembeli dan penjual barang digital yang diautentikasi oleh token
non-sepadan (NFT); Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal
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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; Menyusun direktori
bisnis online yang menampilkan bisnis produk dan layanan orang lain; 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 melalui pemberi
pengaruh (influencers); 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; Pembelian dan Penjualan Nikel; Pemberian
saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan materi periklanan;
Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif
pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan
pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan keuangan untuk tujuan
akumulasi dan pembayaran pensiun; Pencatatan keuangan untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan; Pencatatan
perusahaan; Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian
perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan
material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara
vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan penjualan hewan ternak; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan
penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan
informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up)
untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan;
Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki;
Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer
barang-barang; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan
lainnya; Pengelolaan data pelanggan menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait
dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan;
Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen proyek; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun
informasi ke dalam basis data komputer; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui
jaringan komunikasi elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan
melalui pos; Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan
dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif,
program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan
supervisi bisnis mata uang virtual; Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi
madu; Penjualan alat sablon botol manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi
eceran atau grosir; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
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
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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: 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 internet dan
jaringan komunikasi; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa
pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi
dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan ahli bisnis untuk perusahaan-perusahaan rintisan
dan sedang berkembang; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial
untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara
elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs
web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis
terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran
yang berkaitan dengan jasa ritel; Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui
jaringan komputer global; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan;
Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen
berkaitan dengan penjualan buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global;
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Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang
menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan
dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana
elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai
perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan
darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk
perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai
penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur
menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan
penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk
dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus,
koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan
untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang
elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat
pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Penyiapan data bisnis; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan
evaluasi berbagai produk; Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri;
Perdagangan Nikel; Perdagangan bahan bakar padat; Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara;
Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar
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; Periklanan-
pemasaran dan layanan promosi melalui platform jejaring sosial; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan dan
penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu memproduksi rekaman audio visual promosi; Persiapan kolom
publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan, kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang
dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi
kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman
video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk
mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan
insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih
aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet
dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui program diskon dan insentif dimana poin pembelian
diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota
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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 efisiensi bisnis; Saran manajemen pemasaran; Saran
organisasi bisnis; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
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 pempek; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga
dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem;
Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services featuring shoes; administasi program diskon
yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan
akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang
jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis
hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis perusahaan real estat;
administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat;
administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa
pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; manajemen
bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi dan
manajemen bisnis; administrasi dan manajemen hibah penelitian; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat
perbelanjaan di situs web; administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba);
administrasi iklan; administrasi klaim di bidang kompensasi pengangguran; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa
orang lain; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa
bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang
memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk
keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut
diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif
promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif;
administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh
diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program diskon yang memungkinkan
peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau
penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program imbalan kerja; administrasi program
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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
untuk pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian toko ritel; bantuan manajemen bisnis untuk
perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen
komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; 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; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung;
demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi
lainnya; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran,
dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang
lain; diagnosis dan pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk; distribusi bahan periklanan; distribusi barang
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promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif);
distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel];
distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran,
prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik;
distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan
silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan
periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan
periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi
sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau
melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan;
distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi
dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan
personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar;
faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri
seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir barang (dengan berbagai media); grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra,
karya dramatis, karya musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; hubungan
Masyarakat; hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan
billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan
pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi
perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan
komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara
online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan
majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum;
iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer;
iklan papan reklame; 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 peringkat penjualan produk; informasi usaha untuk tinjauan umum
perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; informasi, jasa konsultasi, memberikan
nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui
Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others; information retrieval services on the
internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; input,
kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan situs belanja ritel online yang
menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama,
musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang dagangan; investigasi
bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing
point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount
privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang
kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan
program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas;
jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa
agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen
pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan
aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa agen pesanan
pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan; jasa agen yang
berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa akuntansi untuk
merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa akuntansi yang berkaitan dengan piutang
dagang; jasa alih daya (outsourcing) di bidang manajemen sumber daya manusia (HCM); jasa alih daya (outsourcing) di
bidang rekrutmen dan kepegawaian; jasa alih daya (outsourcing) di bidang sumber daya manusia; jasa alih daya [bantuan
bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis dan riset pasar; jasa analisis
pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dan penyewaan daftar
alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial
dalam menjalankan bisnis mereka; jasa belanja daring; 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
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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 distributor terkait produk
konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman; 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 statistik untuk tujuan bisnis; jasa informasi,
penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi
tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa
jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara
online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa katalog surat; 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
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komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis atau konsultasi atau nilai tambah
terkait perdagangan business-to-business (B2B); jasa manajemen bisnis atau konsultasi atau nilai tambah terkait
perdagangan online-to-offline (O2O) dan business-to-customers (B2C); jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen bisnis
terkait parkir mobil; jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis;
jasa manajemen database terkomputerisasi; jasa 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 pemesanan daring; jasa pemesanan melalui telepon; 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 promosi serta pemasaran; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir
produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa
penjualan ikan; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl;
jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online
termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa perekrutan talent bisnis; jasa perencanaan strategis bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan
media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan
penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan
konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan,
yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa
periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan
pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan
yang melayani penjualan kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman
berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin
espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa
produksi iklan; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa
promosi penjualan; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan
hiburan; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon
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diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa rekrutmen personel; jasa retail
pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan
pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari,
tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas
kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air
mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat
minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir,
mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam,
kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang
nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat,
minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman
keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan 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 sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan
pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam,
kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan
tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil
berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk
perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit,
moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper
perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan
dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup,
taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang
keperluan perokok, korek api; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut,
pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku
palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku,
cat kuku, wewangian, parfum; jasa riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim
sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian,
aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan;
jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan
video arcade, dan peralatan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan
permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa
ritel online terkait mainan; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan
produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian,
fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan,
peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau
penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data,
media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
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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 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
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instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa saran untuk
manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa skema loyalitas; jasa strategi pemasaran melalui
media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan
komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain,
kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko
retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa
rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko
retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer
yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang
menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas
virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-
jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh
diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor;
jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi
individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis
wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-
karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen
database; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan
periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan
kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada
dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan
penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-
industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
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
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keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan
promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari informasi (dari konsultasi , -penasehat)
yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi
program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha;
jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam
komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain);
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran
bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan;
promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; kompilasi alamat yang
diindeks; kompilasi daftar pesanan yang terkomputerisasi; kompilasi daftar pesanan yang terkomputerisasi;; 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 direktori bisnis; 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 komersial dan bisnis ke dalam database komputer; 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
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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 faktur; 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 dan organisasi bisnis di
bidang manajemen personalia; konsultasi manajemen data; 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 terkait rekrutmen
personel; 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 efisiensi bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen 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 pemilihan personel; konsultasi yang
berkaitan dengan pemrosesan data; 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 memproses
penjualan yang dilakukan di internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi
bisnis untuk relokasi bisnis; 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;
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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 analisis data bisnis; layanan analitik bisnis;
layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak
seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis
perusahaan di sektor energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan
mudah melihat dan memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu
pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang
terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan
benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam
sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya
perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan
bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data,
situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa
data dan data besar (big data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan
konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan
bisnis dan layanan bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan
bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan
jaringan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain,
yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji,
menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis
dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen
proyek; layanan bisnis yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor
swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis
sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan
berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-
gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk roti dan kue; 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 dan grosir alat ukur listrik; layanan
eceran dan grosir yang berhubungan dengan ban, ban dalam untuk ban roda kendaraan, pelek roda untuk mobil; layanan
eceran untuk pelumas dan bensin; layanan entri data komputer; 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 faktur; 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
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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 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,
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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 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 data 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 konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan
administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi
yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah
bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan
periklanan; layanan 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 citra merek; 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
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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 basis data untuk mengidentifikasi- melisensikan- dan mengelola konten online informasi hak kekayaan
intelektual orang lain; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan
logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen
kemampuan; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis;
layanan manajemen stok elektronik; 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 pengembangan
strategi 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 penjualan eceran beras [dengan cara apapun]; 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
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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 manajemen bisnis; layanan perencanaan media; layanan perencanaan
periklanan; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup
kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok,
gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar
matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka,
mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan
dan manajemen penjualan; layanan periklanan online; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang
kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan
periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-
produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain;
layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan
penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk layanan pengiriman
diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam
toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang lain; layanan promosi untuk pihak
ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak termasuk penggunaan kartu;
layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah
menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar; layanan riset pasar mengenai
kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan;
layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan riset, riset dan analisis pasar;
layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus
telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang
dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk
mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk
mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; layanan
ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran untuk alas kaki;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan
kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel dan grosir
untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel,
cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara
yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan melalui
jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan melalui
pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh hypermarket;
layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko ban;
layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko
bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko
furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel disediakan oleh
toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel
disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko permen;
layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh
toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel melalui mesin
penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan program insentif
bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan
kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan
ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel
online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan
dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan;
layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel
untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk
hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel
untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk
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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 berhubungan dengan instrumen medis; layanan ritel yang
berhubungan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan
dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan
untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat
musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang
berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan
dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan
bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni;
layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan
dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan
dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang
berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim;
layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel
yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan

Halaman 439 dari 840



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; layanan toko grosir dan eceran; 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
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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;
layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan
toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko
grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang
menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang
menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online
yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir
online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
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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 atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko
ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk
merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka,
lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan
toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian
umum, disediakan melalui Internet dan komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang
hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel
di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko
ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan
toko ritel menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan;
layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel
menampilkan benang; layanan toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel
menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko
ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen
hewan; layanan toko ritel menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko
ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan
toko ritel menampilkan kakao; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan
toko ritel menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko
ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup;
layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel
menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding;
layanan toko ritel menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan
peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
ritel menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan
peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan
veteriner; layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel
menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko
ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko
ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian;
layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata;
layanan toko ritel menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan
tas; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel
menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko
ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi;
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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 karya seni virtual yang terdiri dari foto- gambar- desain grafis- lukisan- dan
pahatan untuk digunakan dalam lingkungan virtual online; layanan toko ritel online yang menampilkan 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 penutup; 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 diet;
layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman; 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
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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 akun penjualan; manajemen artis; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis 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 terkait jasa logistik; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan
freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga,
fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis,
administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi,
konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan
administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf;
manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database
terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen database terkomputerisasi; manajemen file bisnis;
manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi;
manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi
bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan
elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen
merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan;
manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan
pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang
berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan
telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan;
manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok
terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha,
yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan memantau fluktuasi
harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk orang lain untuk
keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang; melakukan pameran
dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan
penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif karyawan; melakukan studi
di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan ekonomi; melakukan studi
kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan studi pasar yang
melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei
bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset
manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau laporan kredit
konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis; memasarkan barang dan
jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu dalam eksploitasi atau
pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan
konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan
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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 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 rekomendasi produk konsumen; 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
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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
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 administrasi pesanan dan pengadan kerjasama untuk kepentingan
pihak lain terkait berbagai jenis barang yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang-barang yang ada di
katalog barang dagangan dengan nyaman melalui pemesanan surat atau jenis telekomunikasi lainnya dan melalui toko
diskon; 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
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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; mengiklankan barang dan jasa vendor online
melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan E-commerce dengan dan perantara transaksi yang berkaitan
dengan pembelian dan penjualan (termasuk dalam konteks pelelangan dan penjualan lelang) token yang tidak dapat
dipertukarkan (NFT)- barang virtual- khususnya karya seni virtual- koleksi kripto- atau barang-barang berharga yang tidak
dapat dipertukarkan berbasis blockchain lainnya; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa
perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan
pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan bursa
kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir dan melakukan
pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk organisasi amal;
mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan penyedia layanan
agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab telepon untuk
pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain; menyalin
dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-
anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo
untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak
yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan
database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online
yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya;
menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan
administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live
streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan
sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-
komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui
jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui
situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce;
menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan video untuk
wirausahawan dan investor di bidang bisnis; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-
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presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan barang yang
ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi tentang agen
periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan;
menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat
menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan jasa intelijen bisnis; menyediakan jasa manajemen data dan pencatatan untuk bisnis dan pemberi kerja;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan jasa pemrosesan data untuk bisnis dan pemberi
kerja; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik
untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus
online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang
perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan
dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier
sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat
dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian
kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi
kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual
barang dan/atau jasa; menyediakan pasar online untuk pembelian dan penjualan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT)-
karya seni virtual- koleksi kripto atau barang berharga yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain lainnya;
menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan persiapan pajak gaji elektronik;
menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan dan
mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi,
sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program penghargaan insentif
pelanggan; menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi
dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun
dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan CRM;
menyusun data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks
informasi untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk untuk orang lain; minimarket;
model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan
pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi
dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang
lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak mengenai jual beli
barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat perbelanjaan di situs web;
negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman
pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat
perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui
surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara,
pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa
konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi bisnis
dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk;
organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan
tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial
atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran penjualan untuk tujuan
komersial atau periklanan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau
iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan;
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;

Halaman 448 dari 840



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 atas nama pihak lain; pembelian barang dan jasa
untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai
penggunaan listrik; pemberian informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan
dibeli; 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; pemeliharaan catatan personel untuk orang lain; pemenuhan pesanan (menerima dan
memproses pesanan-pesanan untuk pihak lain); 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; pemilihan staf; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan
terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan
pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh perusahaan mail-order; pemrosesan dan administrasi penggajian;
pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis; pemrosesan data
terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian
secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penagihan dan layanan penagihan yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan informasi; penataan etalase
toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web
(websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain;
pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; pencarian sponsor; pencarian sponsor
untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data; pendaftaran pengembalian kunci;
penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar;
penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk
mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan
yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau
jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu
hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi
poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
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bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengajuan dan pelaporan setoran pajak; pengambilan data [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen [fungsi
kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan
untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan 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 harga
pasar untuk pihak lain; 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; pengendalian persediaan terkomputerisasi; 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 orang lain; 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; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:33:52
540   EtiketDID2022087127
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN AHMAD DAHLAN NO. 9 RT 004 RW 003, PASAR BATANG, BREBES,
JAWA TENGAH, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52211

PT. AYURI KREASI NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DANICA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, DONGKER
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku; Bingkai kayu; Box bayi; Dipan; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gentong bukan dari logam; Kotak

penyimpanan (furnitur); Kursi  aluminium; Kursi anak-anak; Kursi berlapis; Kursi kerja; Kursi perabot kantor; Kursi perjamuan;
Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi tamu (sofa); Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari kaca; Lemari
kantor (filling cabinet); Lemari setelan; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja dapur; Meja gambar; Meja panjang untuk
melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja
tamu; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Pajangan; Penyekat ruangan (Partisi); Perabotan luar ruangan; Rak
etalase; Rak meja [perabot]; Rak serbaguna; Rak untuk komputer; Ranjang (Tempat Tidur); Sandaran kepala untuk posisi
duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Tangga dan tangga berundak,
bukan dari logam; Tempat duduk; Tempat payung; Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur lipat; Tempat tidur tunggal / ganda;
Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan dari
logam; bangku [furnitur]; bangku kecil; bangku kerja; bangku lipat; bangku sekolah; bangku taman yang terbuat logam; bantal;
bantal kursi; bantal untuk furnitur; bantalan; basis tempat tidur dipan; bingkai cermin; braket rak, bukan dari logam; cermin;
cermin [perabot]; cermin loker; cermin toilet; daun meja; dudukan tong, bukan dari logam; etalase; etalase untuk barang
dagangan; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dek; furnitur
kamar mandi; furnitur khusus; furnitur modular; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur tempat duduk; furnitur
wallpaper; furnitur, cermin, bingkai foto; gantungan pakaian bukan dari logam; gantungan untuk pakaian; guling; jemuran;
kabinet; kasur; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak tampilan; kursi; kursi [kursi];
kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi belajar; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi duduk berroda; kursi goyang; kursi
goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi makan; kursi taman; kursi untuk anak-anak; laci; layar [furnitur]; lemari; lemari
[perabot]; lemari arsip; lemari berlaci; lemari besi; lemari dinding; lemari kamar tidur; lemari pakaian; lemari-lemari termasuk
lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja
centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja komputer; meja
kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja makan; meja portabel; meja rias [perabot]; meja rias dapur; meja samping; meja
sekolah; meja taman; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya; meja-
meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; panel furnitur; papan buletin; papan display; partisi furnitur; pelampung,
bukan dari logam; pembagi ruang; perabot komputer; perabot pantai; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabotan;
perabotan ergonomis; perabotan kantor; peti; podium; rak; rak [perabot]; rak buku; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak lipat; rak
penyimpanan; rak sepatu; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak, bukan dari logam; rotan; sandaran kepala untuk tempat
tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sofa;
tangga [tangga], bukan dari logam; tangki air plastik; tempat cuci tangan; tempat sampah, bukan dari logam; tempat tidur;
tempat tidur bayi; tempat tidur dipan; tempat tidur portabel; tempat tidur susun; tempat tidur untuk anak-anak; tirai (perabot);
tirai dalam ruangan; tirai jendela; tong kayu; troli [perabot]; ukiran kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:35:35
540   EtiketDID2022087128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen S. Parman Kavling 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. BOWONG INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANNAFEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung

obat; Obat kumur; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun
untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Spray penyegar mulut; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; bahan pewarna
rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim
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kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu;
lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; pasta gigi; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemutih gigi
berbentuk pena; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil
alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan
aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan
rambut; serum wajah; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:41:14
540   EtiketDID2022087129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ENIM NO. 124 B RT. 005 RW. 010 KEL. SUNGAI BAMBU, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330

DWI GUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MA'MIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah hati dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Panggang; Roti manis; Roti manis isi; kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:42:42
540   EtiketJID2022087130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Depok Lama Alam Permai Blok E No. 2, Depok, Pancoran Mas., Kota Depok,
Jawa Barat, 16431

RADITYA GHAFFARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dwi Anita Daruherdani S.H., LL.M.
DARUHERDANI Attorneys  Wisma GKBI, Lantai 39  Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXCALIBUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Kuning, Coklat Muda/Krem dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan toko ritel

online; TOKO SERBA ADA; jasa grosir dan eceran; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa promosi dan pemasaran secara
online; jasa ritel; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan ritel online; pengecer toko serba ada;
toko; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:42:46
540   EtiketDID2022087131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jababeka Innovation Center, Jl. Samsung Raya blok B2-B, Mekarmukti, Cikarang
Utara, Kab. Bekasi, jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT Harvest Ariake Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TORIBEST
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : TORI = ayam, BEST = terbaik
591 Uraian Warna : hijau laut
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Probiotik untuk hewan; probiotik untuk hewan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:43:35
540   EtiketDID2022087132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLD SHANGHAI SEDAYU CITY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Emas, Merah Anggur, Biru dan Biru Dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-

barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan
barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote
book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen,
spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan
penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari
logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah
tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-
alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan -
bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu -
kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar,
poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola
dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong
plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di
bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah;
Kertas; Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album
foto; album memo; amplop; bahan ajar kertas; barang cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku cetak;
buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku komik;
buku komposisi; buku meja kopi; buku mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas;
gambar seni; glitter untuk keperluan alat tulis; hiasan kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari plastik;
kantong makan siang daro kertas; kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan;
kertas kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak cat;
kotak hadiah dari kertas; kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti penanda;
mistar / penggaris untuk menggambar; nama lencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry
erase); patung-patung dari bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas;
pensil; pensil warna; perencana hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan
seni dan kerajinan tanah liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku;
saputangan kertas; serbet kertas; seri buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas hadiah dari kertas; tas pesta
dari kertas atau plastik; tempat paspor; undangan cetak; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat
yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan
fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas
hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase;
kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot;
novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil;
stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan
forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; Materi promosi yang terbuat dari
bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Publikasi
yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Tas plastik dan kertas;
alat tulis (kartu nama, kop surat); buklet; buletin; kartu pos; koran; majalah; pamflet; pembungkus plastik; poster gambar;
publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; souvenir untuk program acara; spanduk kertas; stiker; tiket; alat tulis
(kartu nama, kertas kop surat); alat tulis kantor; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan
plastik; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu,
buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:43:53
540   EtiketDID2022087133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BETENG NO. 134, KRANGGAN, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50139
CV. ETHEREAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Triana Inneke Setiawati B.A
Jalan Moch Suyudi 17  rt 001 Rw 005 Miroto

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HÉRITIER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air untuk mengatur rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Krim pelurusan rambut; Lak rambut; Pewarna

dan cat rambut; Produk penataan rambut; Produk perawatan rambut; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Vitamin rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; losion dan semprotan untuk rambut; lotion
perawatan penguatan rambut; minyak rambut orang aring; minyak untuk pengkondisian rambut; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; persiapan untuk perawatan rambut; pewarna Rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut;
sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan rambut tanpa
obat; sediaan rias rambut 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 mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur
rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit
kepala dan rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna
rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; serum rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut
tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:45:29
540   EtiketJID2022087134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. ABDULLAH SYAFEI NO. 36 RT. 001 RW. 001 TEBET TIMUR  JAKARTA
SELATAN , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. GUNUNG MAS UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HALAL RED LAMIAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH,PUTIH DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan

makan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kantin; Kedai mie
daging sapi; Restoran; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Warung makan; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman kelor dengan kerjasama waralaba; 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 dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; rumah makan; rumah makan cina halal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:54:26
540   EtiketDID2022087135
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WARAKAS III GG. 16 NO. 10 RT. 007 RW. 014 KEL. WARAKAS, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340

WIDYANA HARTATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cibuy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hijau Toska, Ungu, Jingga, Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buras; Lemper; Lontong sayur; Nasi Uduk; Risoles; kue kering kastengel; kue nastar; kue semprit; nasi ayam; puding; roti

goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 08:56:18
540   EtiketDID2022087136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 13F, Tower 1, 33 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, 03159, Republic of Korea
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M  logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet elektronik yang dapat diunduh; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan,

kartu tunai; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan sebagai dompet digital; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer yang berhubungan
dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di bidang keuangan dan perbankan;
Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); aplikasi
pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; kartu
debit yang dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan
atau magnetik; kartu yang dikodekan; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi
keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna;
platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
perdagangan efek elektronik; terminal komputer untuk keperluan perbankan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:05:41
540   EtiketJID2022087138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGKUBUMI LR. JADI NO. 19 RT/RW 040/008, Kota Palembang, Sumatera
Selatan

ALIAS ANTONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  order to wash OTW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : order to wash OTW = sebuah penamaan
591 Uraian Warna : warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel untuk sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:06:42
540   EtiketDID2022087139

730 Nama Pemohon : NURLELA
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Alamat Pemohon : JL. KALIBARU BARAT I NO. 32 RT. 003 RW. 008 KEL. KALIBARU, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14110

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AT Ami Tata Snack & Food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Bawang; Rempeyek; Roti kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:07:38
540   EtiketJID2022087140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGKUBUMI LR. JADI NO. 19 RT/RW 040/008, Kota Palembang, Sumatera
Selatan

ALIAS ANTONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  order to wash OTW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : order to wash OTW + logo = sebuah penamaan
591 Uraian Warna : warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; jasa menggambar/melukis pada sepatu; layanan

perbaikan sepatu; memberikan informasi terkait perbaikan sepatu; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan
atau perawatan mesin dan instrumen untuk membuat sepatu; perbaikan atau perawatan mesin dan instrumen untuk membuat
sepatu; perbaikan sepatu; perbaikan sepatu dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan sepatu, tas dan
ikat pinggang; sepatu bersinar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:08:11
540   EtiketJID2022087141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanjaya V No. 89, Selong, Kebayoran Baru., Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12110

RACHMAT SAPTAMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dwi Anita Daruherdani S.H., LL.M.
DARUHERDANI Attorneys  Wisma GKBI, Lantai 39  Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATU MAKNA Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda, Biru Tua dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; jasa

katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; layanan
hotel, bar dan restoran; layanan restoran swalayan; penyediaan informasi tentang layanan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:08:54
540   EtiketDID2022087142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen S. Parman Kavling 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. BOWONG INTERNATIONAL TRADING
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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 :

: ANNAFEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Bedong; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kaos tanpa lengan;

Kerudung kepala; Mukena; Pashmina; Sarung tangan bayi; Songkok (Peci); Sweater; Tutup kepala; alas kaki; baju kaos
[pakaian]; bra; cadar; celana; celana dalam; dalaman jilbab; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas
[pakaian]; jas hujan; jilbab; kain tadah liur bayi; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kemeja; pakaian;
pakaian dalam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anak-
anak; piyama untuk orang dewasa; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
rajutan; sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:11:00
540   EtiketJID2022087143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 13F, Tower 1, 33 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, 03159, Republic of Korea
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M  logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asuransi perbankan; analisis investasi keuangan dan penelitian saham; broker saham dan sekuritas lainnya; evaluasi

kelayakan kredit perusahaan dan individu pribadi; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; investasi dana
internasional; jasa agen real estat; jasa asuransi; jasa manajemen kekayaan finansial; jasa perantara pabean keuangan;
konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; layanan pelaporan kredit bisnis; layanan penyesuaian
kerugian; layanan perbankan dan asuransi; layanan perdagangan efek; memberikan investor dengan informasi keuangan;
pengumpulan sumbangan amal dan penggalangan dana amal, untuk orang lain; penilaian keuangan atas kredit perusahaan
dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian logam mulia; penilaian seni dan evaluasi barang antik; saran
investasi; transaksi kartu kredit elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:11:59
540   EtiketDID2022087144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN NYI GEDE CANGKRING NO 9 TEGALSARI, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat, 45154

PT INDOWOOYANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mister Hotdog
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===sosis yang dilapisi tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:12:18
540   EtiketJID2022087145

730 Nama Pemohon : PT ANUGERAH METALINDO GEMILANG
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Alamat Pemohon : Komplek Green Ville Blok AX No. 15 RT.011 RW.014, Duri Kepa, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat - DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I CARE NUSANTARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan instruksi dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan;

layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang
disediakan oleh asisten kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:14:32
540   EtiketDID2022087146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Cimentrik Rt.002, Rw.007, Kelurahan Baros, Kecamatan Arjasari,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

YOGI ISKANDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R&H
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 : ===T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan pendek; celana boxer; kaos; kaos grafis;

pakaian olahraga; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 09:15:32
540   EtiketDID2022087147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kampus No. 54 Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Candra Amin Okky Susilo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Air Minum Universitas Terbuka Purwokerto
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru; Kuning; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===file gambar yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:29:31
540   EtiketDID2022087194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN CISEDA, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
DESI LINAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: DESILINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM GOLD PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Pewangi badan
(kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; body scrub untuk keperluan kosmetik; lipstik;
lulur; lulur kosmetik; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:30:40
540   EtiketJID2022087195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manyar Kertoarjo 6/65, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60285
Ineke Kusumawati Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange, Kuning, Abu-Abu, Hitam, Biru Muda, Biru Tua, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan ritel toko serba ada online; TOKO SERBA ADA; minimarket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:31:04
540   EtiketDID2022087196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Blangbong Jalan Buyut Blangbong Nomor 8, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
PT SAMUDRA INOVASI PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DORAXONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU MUDA, BIRU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Sediaan-sediaan farmasi dan

sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air;
herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:31:05
540   EtiketJID2022087197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APTUOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, ungu, kream
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak augmented reality; Desain dan pengembangan

perangkat lunak multimedia interaktif; Desain karakter game; Desain karakter game online; Desain permainan (game); Desain
seni grafik; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); desain dan pengembangan perangkat lunak operasi
konten metaverse; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat
lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan
metaverse; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak video
game; desain grafis berbantuan komputer; desain ilustrasi grafis; digitalisasi gambar; jasa desain grafis; jasa desain
multimedia; layanan pencitraan digital [digitalisasi dan pemindaian gambar]; mendesain; merancang seni grafik; pemeliharaan
perangkat lunak pengoperasian konten metaverse; pemeliharaan perangkat lunak permainan metaverse; pengembangan
perangkat lunak multimedia interaktif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:35:35
540   EtiketDID2022087198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK MARINIR RT/RW. 001/005 KEL/DESA. CILANDAK TIMUR KEC. PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PUSPA AYU SISWANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo R
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Arti huruf "R"pada label merek merupakan singkatan dari kata Rimbu
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:36:17
540   EtiketDID2022087199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIMONITOR.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktuator; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan cairan; Sensor

pendeteksi; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat ukur; alat ukur dan instrumen; chip [sirkuit terpadu];
monitor suhu untuk keperluan industri; pengukur suhu air; perangkat lunak untuk memberikan informasi konsumen; sensor
untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk peralatan output data waktu nyata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:36:18
540   EtiketJID2022087200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kp. Jawa Malang No. 14 RT. 009 RW. 007, Keagungan, Taman Sari, Jakarta
Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

VANESSA ADELIA

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 :

: ASO Agen Semua Official
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ASO Singkatan AGEN SEMUA OFFICIAL
591 Uraian Warna : Emas dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa pengadaan barang untuk

orang lain; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; MINI MARKET; TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; jasa grosir
dan eceran; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan pakaian eceran disediakan oleh
departement store; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; persewaan kios penjualan; toko; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:37:02
540   EtiketJID2022087201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. MEDITERANIA G R 2 TWR. G-07-G/M, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11470

CYNTHIA LAWRENCE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTY PALACE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas Pink (Rose Gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; jasa klinik; 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; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap,
pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis===

Halaman 463 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:37:42
540   EtiketD192022087202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SOSIAL RT/RW 027/000 , KWAMKI , Kabupaten Mimika, Papua
DAMIANA BUKEGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANA.BUK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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

02/11/2022 10:38:44
540   EtiketDID2022087203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangrango No. 20 RT 003/RW 004 Kel. Babakan Kec. Bogor Tengah - Kota
Bogor , Kota Bogor, Jawa Barat, 16128

Au Bintoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOLD REJUVENATION VILLAGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kawasan atau tempat peremajaan untuk orang yang usia lanjut,  demi mendapatkan udara yang baik,
bercocok tanam,  berkebun, tempat wisata, penginapan, restoran, rehabilitasi kusus orang tua, real
estate dan lain lain.

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Anak pohon; Ayam

(Tulang hitam), hidup; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Bertelur untuk tujuan
pertanian; Bibit Ikan; Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Bonsai (pot yang ditanami
semacam pohon kerdil); Buah anggur untuk wine (minuman beralkohol), segar; Buah segar; Cabai segar; Cabe rawit segar;
Daun pohon palem; Es krim untuk hewan peliharaan; Foxtail millet (tanaman) yang belum diolah; Hasil-hasil pertanian,
perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Ikan Cupang (Ikan Hias); Ikan mas hidup (untuk dikonsumsi); Jagung
manis yang belum diolah [sekam atau gabah]; Kacang kedelai, belum diolah; Kapur untuk keperluan pertanian; Kedelai untuk
pakan hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan;
Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan; Lobak untuk pakan hewan; Makanan  hewan peliharaan
vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan Ternak dari Jagung;
Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan
untuk kuda; Makanan ternak; Makanan ternak sintetis; Marc; Merica segar; Mout untuk pakan ternak; Nangka Landa; Padi-
padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Pakan hewan untuk
menambah kekuatan; Pakan ternak; Pomomos, segar; Produk pertanian dan hortikultura; Produk-produk benih pertanian; Pur
(Pakan Ternak); Radicchio segar; Sampah gambut; Sayuran segar; Sediaan untuk penggemukan ternak; Seledri (segar; Sirih;
Sisa produk sereal untuk hewan konsumsi; Tepung Bahan Makanan Ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing; akar sawi
putih; anak ikan yang baru menetas; anjing; asparagus, segar; ayam hidup; babi [ternak]; bahan makanan berbahan dasar
sereal untuk hewan; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk anak anjing; bahan makanan untuk
anak sapi; bahan makanan untuk ayam; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk domba; bahan makanan untuk
hewan; bahan makanan untuk hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk ikan; bahan makanan
untuk kuda; bahan makanan untuk unggas; bahan perbanyakan tanaman, termasuk stek, batang bermata tunas dan biji;
batang atas untuk pencangkokan pohon buah; batang bawah untuk pencangkokan pohon buah; batang pohon; bawang putih,
segar; bawang, segar; bayam, segar; bejana yang belum diolah; benih ikan; benih kembang kol; benih porang; benih yang
belum diolah; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; bibit; bibit dan bahan tanaman; bibit gandum untuk pakan
hewan; bibit tanaman; biji bunga matahari, belum diproses; biji gandum; biji labu, belum diproses; biji minyak, tidak diolah; biji
rami dimakan, tidak diproses; biji rami untuk konsumsi hewan; biji rami yang belum diolah; biji rami yang dapat dimakan, tidak
diolah; biji rami, tidak diproses; biji rumput; biji segar dan belum diolah; biji-bijian mentah; biji-bijian yang belum diolah; biskuit
kucing; bit gula yang belum diolah; bit gula, segar; blackberry, segar; bok choy, segar; bonsai dalam pot; boutonnieres kering;
buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah ara, segar; buah dan sayuran segar organik; buah delima, segar;
buah juniper; buah naga, segar; buah noni, segar; buah persik, segar; buah pinang; buah segar; buah segar dan belum diolah;
buah segar organik; buah tanaman sumac; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; bubil /
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bulbil porang untuk menanam; bubur tepung untuk pakan hewan; buncis, segar; bunga alami; bunga kering; bunga yang bisa
dimakan, segar; bunga, alami; bunga, kering, untuk dekorasi; burung peliharaan; cattails kering untuk dekorasi; cumi, hidup;
daun ketumbar, segar; daun palem; dedak gandum; dedaunan alami; durian, segar; edamame, segar; flax meal [makanan
ternak]; gandum; gandum hitam; gandum yang belum diolah; ganggang yang belum diolah; ganggang yang belum diproses
untuk makanan manusia; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; gooseberry, segar; gurita, hidup; herbal
segar organik; herbal, segar; hewan air yang dapat dimakan, hidup; hop yang belum diolah; ikan bertelur; ikan trout, hidup;
ikan, hidup; jagung manis, belum diolah; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur enokitake, segar; jamur jerami, segar;
jamur matsutake, segar; jamur porcini, segar; jamur tiram, segar; jamur yang dapat dimakan, segar; jelatang (tanaman); jerami
[hijauan]; jeruk keprok, segar; kacang almon segar; kacang cola; kacang es krim segar; kacang hijau segar; kacang kedelai
segar; kacang mede segar; kacang merah segar; kacang mete, segar; kacang pecan, segar; kacang pinus, segar; kacang
polong, segar; kacang segar dan belum diproses; kacang tanah segar; kacang, segar; kacang-kacangan; kakap merah (ikan),
hidup; kaktus; kapur untuk makanan hewan; karangan bunga alami; karangan bunga herbal kering untuk dekorasi; karangan
bunga kering; kastanye air, segar; kayu tanpa kulit kayu; kayu yang tidak diolah; kemangi, segar; kenari (kacang), segar;
kentang manis, segar; kentang, segar; kertas untuk digunakan sebagai alas tidur binatang; kerucut pinus; kios pakan untuk
hewan; kismis merah, segar; kohlrabi, segar; konsentrat untuk pakan ternak; kue kacang untuk hewan; kumara, segar; kuntum
bunga alami; kunyah-kunyahan untuk binatang; kura-kura bercangkang lunak, hidup; labu, segar; lemon, segar; limau Spanyol
segar; lobster berduri, hidup; maggot untuk pakan ternak; makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil;
makanan bebek; makanan biji rami untuk konsumsi hewan; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan ikan;
makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk hewan; makanan kepiting; makanan khusus ayam ras
butiran komplit; makanan komplit tepung untuk ayam petelur dan bibit kecil; makanan ternak; makanan udang (makanan
ternak udang); makanan untuk hamster; makanan untuk ikan akuarium; makanan untuk ikan mas; makanan untuk tikus;
mangga, segar; markisa, segar; melon, segar; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing;
memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kuda; merang untuk pembiakan jamur; millet Jepang
(biji-bijian) yang belum diolah; millet proso (biji-bijian) yang belum diolah; minuman untuk hewan; moluska, hidup; morels
[jamur], segar; mulsa jerami; nanas, segar; nutrisi (bahan makanan) untuk ikan; oil cake (makanan untuk pakan hewan);
oregano, segar; pakan babi; pakan ikan; pakan untuk budidaya air; pakan untuk ikan dan krustasea; paprika [tanaman];
paprika, segar; pasir untuk toilet hewan peliharaan; pengganti susu untuk digunakan sebagai makanan hewan; pepaya, segar;
persiapan untuk unggas bertelur; pinang; pir, segar; pisang raja, segar; pisang, segar; pistachio, segar; pohon; pohon-pohon
palem; polong-polongan, segar; prem, segar; produk kehutanan; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan
mentah dan belum diolah; ragi untuk pakan hewan; rambutans, segar; ramuan segar dalam pot; ransum ternak; rempah-
rempah Segar; residu tanaman; rumput; rumput laut aosa yang belum diolah [selada laut]; rumput laut hijiki yang belum diolah
[brown algae]; rumput laut kombu (alga) yang belum diolah [kelp]; rumput laut tengusa yang belum diolah [ganggang merah];
rumput laut, tidak diolah, untuk konsumsi manusia atau hewan; rumput, alami; sabut kelapa untuk kotoran hewan; sampah;
sarden (ikan), hidup; sayuran hidroponik segar; sayuran segar dan belum diproses; sayuran segar organik; sayuran, segar;
sediaan untuk ayam petelur; selulosa untuk digunakan sebagai alas tidur hewan; semangka, segar; serangga yang dapat
dimakan, hidup; serasah jerami; serasah jerami untuk alas tidur binatang; serasah jerami untuk hewan; serasah jerami untuk
hewan kecil; serbuk sari [bahan baku]; sereal yang belum diolah; serpihan kayu untuk digunakan sebagai penutup tanah;
serpihan kayu untuk pembuatan bubur kayu; serutan kayu untuk alas tidur binatang; serutan kayu untuk kotoran hewan;
sorgum; sorgum yang belum diolah; spirulina yang belum diolah untuk makanan manusia atau pakan hewan; spirulina yang
tidak diolah; spora untuk keperluan pertanian; stroberi, segar; sukulen; sumsum sayuran, segar; suplemen makanan untuk
akuakultur.; susu bubuk untuk anak kucing; susu bubuk untuk anak-anak anjing; susu bubuk untuk hewan; tanaman; tanaman
berbunga, alami; tanaman budidaya, belum diolah; tanaman dan bunga alami; tanaman gula (tebu) yang belum diolah;
tanaman hijau alami untuk dekorasi; tanaman merambat; tanaman, bibit dan bahan tanaman; tanaman, kering, untuk dekorasi;
tarwi, tidak diproses; teff yang belum diolah; telur ulat sutera; telur untuk menetas, dibuahi; tepung ikan untuk konsumsi
hewan; ternak [ternak]; terong, segar; thyme, segar; tiram, hidup; tomat ceri, segar; tomat prem, segar; tomat, segar; topiaries;
truffle [jamur], segar; truffle, segar; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing; tulang sotong untuk makanan hewan; tuna,
hidup; ubi porang, segar; ubi, segar; udang besar, hidup; ulat sutera; umbi bunga; umbi tanaman; umbi tanaman untuk
keperluan hortikultura; umbi tanaman untuk keperluan pertanian; umpan memancing beku-kering dikemas; umpan
memancing, hidup; unggas untuk berkembang biak; unggas, hidup; wakame yang belum diolah [rumput laut]; wasabi segar
[lobak Jepang yang bisa dimakan]; wheatgrass [tanaman]; wijen yang dapat dimakan, tidak diproses; wortel, segar; zaitun,
segar; zucchini, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:39:07
540   EtiketDID2022087204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Timor No.05 RT/RW 032/006 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa
Timur, 63117

Andro Rohmana Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Konect merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Biru Muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video; Pengeras

suara untuk konferensi melalui video; 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,
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jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari
kamera web dan kamera digital; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk kolaborasi ruang pertemuan jarak jauh
dan tatap muka; perangkat lunak aplikasi komputer untuk mengakses dan berpartisipasi di platform media sosial; 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 pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk
mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola
acara; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau informasi peristiwa/acara terkini;
perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perekam acara; sistem konferensi video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:39:38
540   EtiketDID2022087205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Enjong no. 61 RT 009/RW 001, Kel. Kalisari, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13790

Siti Soleha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Citysnack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:40:25
540   EtiketDID2022087206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres   , Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: cuan.ku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer

untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Platform berbasis website dan aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; platform berbasis website
dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:42:21
540   EtiketDID2022087207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GADING ELOK TMR II BK 2/22 RT 014 RW 009, KELAPA GADING TIMUR,
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Helen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: thome
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat perekam video pada mobil; Timbangan; Timbangan digital (Digital Balance); bel panggilan, listrik; dudukan ponsel
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untuk kendaraan; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; pengatur waktu
dapur; periferal dan aksesori komputer; timbangan listrik; ukuran kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:43:17
540   EtiketJID2022087208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bhaskara Tengah 18 Surabaya, RT 008/RW 002, Kalisari, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60112

Lily Elizabeth Tanoedjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Igor Renjana Purwadi S.H.
Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: aisi CAPITAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; jasa

konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan mata uang virtual;
jasa perdagangan saham; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas
lainnya; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas; memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas;
perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh;
perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:43:31
540   EtiketJID2022087209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Timor No.05 RT/RW 032/006 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa
Timur, 63117

Andro Rohmana Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Konect merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Biru Muda, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan komputer yaitu hosting fasilitas web online untuk orang lain untuk menyelenggarakan dan mengadakan

pertemuan acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi
video, layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengatur acara mencari acara membuat kalender dan mengelola acara;
layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan menyelenggarakan
rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu,
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; 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 layanan platform perangkat lunak online yang memberi pengguna
kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings), ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi
yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah (government
agencies); menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk
mencari dan mengidentifikasi titik/tempat yang diminati, acara, peristiwa penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara
budaya, perbelanjaan dan penawaran berbasis lokal dan lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan,
menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara terkini; menyediakan perangkat lunak untuk
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk
mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan
dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi
(location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:44:18
540   EtiketDID2022087210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TENGGILIS MEJOYO KC 11, Kota Surabaya, Jawa Timur
DANNIEL IRWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mizgloei
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,

krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; masker
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:45:37
540   EtiketDID2022087211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLF LAKE RESIDENCE JL. SAN LORENZO 2 G NO. 19, RT. 001/018,
CENGKARENG TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUWANDI

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 :

: ESV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu Blitz; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu mobil; Lampu–lampu LED (Light Emitting

Diode); Penahan kap lampu; Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; bohlam indikator kendaraan; bola lampu; bola
lampu LED; bola lampu mobil; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; halogen bola lampu; instalasi pendingin untuk
kendaraan; instalasi untuk penerangan jalan; kap lampu; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu
belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu cadangan untuk kendaraan darat;
lampu discharge; lampu halogen; lampu helm; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu keamanan; lampu
kendaraan; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu lilin LED; lampu linear LED;
lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu
sorot; lampu sorot LED; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu uap logam halogen UV;
lampu untuk kendaraan; lampu untuk mobil; 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; pemanas halogen; pemegang kap lampu;
perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat kelengkapan lampu); perlengkapan
lampu; reflektor kendaraan; reflektor lampu; reflektor sepeda dan lampu sepeda; soket untuk lampu listrik; tabung bercahaya
untuk penerangan; tempat tudung lampu; ultraviolet halogen logam uap lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:49:26
540   EtiketDID2022087213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SURYOPRANOTO 1, DELTA BUILDING BLOK A NO. 20, PETOJO SELATAN,
GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. INTI KATAMATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Silau EYEWEAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak, tali dan rantai kacamata; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; alat pembersih lensa kontak; alat ukur lensa

korektif; bantalan hidung kacamata; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; barang-barang optik; bingkai kacamata; engsel
untuk bingkai kacamata; kabel kacamata; kaca optik; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata pelindung; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kacamata pembesar [optik]; kacamata tahan debu; kacamata untuk olahraga; lensa kacamata;
lensa kontak; lensa optik; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; optik; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi,
optik dan pengukuran; refraktometer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:49:26
540   EtiketJID2022087213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: gg. Mesjid I Rt.001/Rw.005, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11330
Livva Hariannawaty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIVVA catering
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan sehat; Katering makanan dan minuman; Penyediaan katering; jasa katering; jasa katering untuk

penyediaan makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:51:47
540   EtiketDID2022087214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara  ,Kota Kota Pariaman, Kota
Pariaman, Sumatera Barat, 25526

RAHMI WASDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUJARE MANJAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus jahe [minuman]; Kopi jahe; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Minuman jahe (teh jahe); Minuman teh berbahan dasar

daun kelor rasa kopi jahe; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan
herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap
minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:51:52
540   EtiketDID2022087215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeFORCE
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran

khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC
tanpa kontak; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan
profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan
profesional perawatan kesehatan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk
memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
asuransi kesehatan; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan
kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan
kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:52:47
540   EtiketDID2022087216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO. 57, MAIN ROAD, SUNGAI LALANG, 08100, BEDONG, KEDAH, MALAYSIA.
SYARIKAT THONG GUAN TRADING SDN BHD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 888 TEA & COFFEE ESTABLISHED 1942 & 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 : ===Beras; Kopi seduh; Kue kering (pastri); Olahan yang terbuat dari sereal; biji cokelat; bubuk pengembang; garam untuk

penyedap makanan; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; kopi instan; madu; minuman kopi; penyedap kopi; rempah-rempah;
teh; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:54:46
540   EtiketJID2022087217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Anyar Blok O No.24 RT.000 RW.000, Kerobokan Kuta Utara, Badung Utara,
Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Bali

PT. MIRAH GLOBAL INVESTMENT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HONEY & SMOKE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Orange, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; kafe; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:54:48
540   EtiketJID2022087218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD BLOK AD/6 SEKT. 2-2 ANGGREK LOKA, Kota Tangerang Selatan, Banten,
DRG. MEIKE HANDAJANI. W
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15325
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: uSmile Dental Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Muda, Biru Royal, & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan dokter gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:56:58
540   EtiketDID2022087219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SURYOPRANOTO 1, DELTA BUILDING BLOK A NO. 20, PETOJO SELATAN,
GAMBIR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. INTI KATAMATA

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 :

: Melek EYEWEAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak, tali dan rantai kacamata; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; alat pembersih lensa kontak; alat ukur lensa

korektif; bantalan hidung kacamata; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; barang-barang optik; bingkai kacamata; engsel
untuk bingkai kacamata; kabel kacamata; kaca optik; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata pelindung; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kacamata pembesar [optik]; kacamata tahan debu; kacamata untuk olahraga; lensa kacamata;
lensa kontak; lensa optik; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; optik; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi,
optik dan pengukuran; refraktometer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:57:58
540   EtiketJID2022087220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeFORCE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan

kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:58:02
540   EtiketDID2022087221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PETAHUNAN, RT/RW. 001/002, KEL/KEC. JAJAG/GAMBIRAN, Kabupaten
AGUS WIJAKSONO
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Banyuwangi, Jawa Timur, 68486
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EAT & MEET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EAT : makan, MEET : bertemu, artinya tempat untuk makan dan bersilaturahmi
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Minuman dengan bahan dasar coklat; burger keju [sandwich]; es

krim; kue, biskuit, kue kering; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; minuman yang terbuat dari teh;
minuman-minuman berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:58:03
540   EtiketJID2022087222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Kuningan, Lantai 29, Jl. HR. Rasuna Said Kav 5, Kel. Karet Kuningan, Kec.
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Sentra Fashion Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Farida Mardiati S.H.
FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDFES INDONESIA FASHION ECOSYSTEM SUMMIT
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 : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa hiburan, 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 hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan
dan film televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor,
kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang
kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi
terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan
dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat
hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan;
melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air
dengan diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi;
menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi;
menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan
pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-
anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi
hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; Jasa 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 pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa
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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; Jurnal online yaitu blog yang menampilkan mode; Layanan hiburan yaitu
menyediakan podcast video di bidang mode; Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode;
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; Pendidikan, pelatihan,
kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; 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; fashion show (hiburan); hiburan dalam sifat peragaan busana; kursus pembelajaran jarak
jauh; layanan instruksi dan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelaporan berita di bidang
fashion; layanan pelatihan berkelanjutan; 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 kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; mengarahkan program radio dan televisi; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; 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, kongres, konser, simposium,
seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan
lokakarya; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan;
mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan konvensi;
pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana
untuk keperluan pertunjukan; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi
pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan peragaan busana
virtual online untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan seminar pendidikan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan];
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi dan distribusi program
televisi; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; publikasi
majalah mode untuk tujuan hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 10:59:57
540   EtiketDID2022087223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLF LAKE RESIDENCE JL. SAN LORENZO 2 G NO. 19, RT. 001/018,
CENGKARENG TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUWANDI

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 :

: ESV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri

atau militer; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengeras suara; Alat pengukur bensin; Baterai; Baterai, listrik,
untuk kendaraan; Jam pasir [alat pengukur waktu]; KISI KISI AKI (ACCU); LED display dengan layar sentuh; Pencatat jarak
tempuh untuk kendaraan; Pengeras suara; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; RELAI LISTRIK; Stop
kontak; aki; alarm; alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; antena; bagian dan aksesori untuk kacamata; ballast
elektronik untuk lampu; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu
pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga
pelindung; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai listrik; baterai untuk penerangan; bel alarm, listrik; bel,
listrik; corong  untuk pengeras suara; helm; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk
pengendara sepeda motor; helm sepeda motor; indikator kecepatan; indikator kuantitas; jaket keselamatan; jaket untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jam waktu [alat perekam waktu]; kabel charger; kabel listrik; kaca
helm; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata debu; kacamata pelindung; kacamata tahan debu; kacamata untuk
pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kamera [fotografi]; klakson untuk pengeras suara;
kondensor [kapasitor]; konektor listrik; kumparan elektromagnetik; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; masker anti polusi untuk
bersepeda; masker debu; masker pelindung debu; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; meter
ampere-jam; mikrofon tanpa kabel; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian untuk perlindungan
terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; papan pengumuman elektronik; pelindung lutut dan siku
(elbow protector) untuk keselamatan; pelindung untuk helm; peralatan pengukur tekanan; sakelar listrik; sarung tangan
pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sirene; speedometer untuk kendaraan; voltmeter===
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===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri
atau militer; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengeras suara; Alat pengukur bensin; Baterai; Baterai, listrik,
untuk kendaraan; Jam pasir [alat pengukur waktu]; KISI KISI AKI (ACCU); LED display dengan layar sentuh; Pencatat jarak
tempuh untuk kendaraan; Pengeras suara; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; RELAI LISTRIK; Stop
kontak; aki; alarm; alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; antena; bagian dan aksesori untuk kacamata; ballast
elektronik untuk lampu; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu
pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga
pelindung; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai listrik; baterai untuk penerangan; bel alarm, listrik; bel,
listrik; corong  untuk pengeras suara; helm; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk
pengendara sepeda motor; helm sepeda motor; indikator kecepatan; indikator kuantitas; jaket keselamatan; jaket untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jam waktu [alat perekam waktu]; kabel charger; kabel listrik; kaca
helm; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata debu; kacamata pelindung; kacamata tahan debu; kacamata untuk
pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kamera [fotografi]; klakson untuk pengeras suara;
kondensor [kapasitor]; konektor listrik; kumparan elektromagnetik; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; masker anti polusi untuk
bersepeda; masker debu; masker pelindung debu; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; meter
ampere-jam; mikrofon tanpa kabel; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian untuk perlindungan
terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; papan pengumuman elektronik; pelindung lutut dan siku
(elbow protector) untuk keselamatan; pelindung untuk helm; peralatan pengukur tekanan; sakelar listrik; sarung tangan
pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sirene; speedometer untuk kendaraan; voltmeter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:01:07
540   EtiketJID2022087224

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Artha Gading Villa Blok C/N10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
MONIC SULISTIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TINDIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:01:39
540   EtiketD192022087225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.BUSIRI RT/RW 001/000 , INALIGA, Kabupaten Mimika, Papua
MARSIA AKIMURI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: marsia koleksen
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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

02/11/2022 11:03:38
540   EtiketJID2022087226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG
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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 :

: LifeFORCE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Pertanggungan asuransi kecelakaan; asuransi kesehatan; informasi asuransi jiwa;

jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi jiwa; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa penyelesaian klaim asuransi;
konsultasi asuransi jiwa; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan penyelesaian asuransi jiwa; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; memberikan informasi reasuransi;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan
asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; menyediakan informasi keuangan
dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari
basis data komputer atau Internet; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; penjaminan asuransi jiwa;
penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:04:56
540   EtiketDID2022087227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sawi Rawa Indah RT 005/RW 001, Kel. Pekayon, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13710

Yudi Tri Wicaksono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAIYUU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU & KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:06:07
540   EtiketDID2022087228

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLF LAKE RESIDENCE JL. SAN LORENZO 2 G NO. 19, RT. 001/018,
CENGKARENG TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUWANDI

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 :

: ESV
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 : ===Bantalan untuk poros transmisi; Blok Silinder Mesin Untuk Otomotif; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Camshaft

untuk mesin kendaraan; Cdi; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Coil CDI; Cop busi; Dinamo genset; Dinamo
stater  ; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Filter (suku cadang mesin atau motor); Filter udara untuk mesin ; Fuel Injektor
(pengatur supply bahan bakar); Gear Kick Starter; Gear Kro As; Gear Main Shaft; Kabel pengendali untuk mesin atau motor;
Kampas kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Katup, katup geser, keran atau klak katup [bagian-bagian mesin];
Kipas untuk motor dan mesin; Kiprok; Klep (mesin); Landas poros (bagian-bagian mesin); Mesin pengangkat mobil dua kaki;
Mesin pengangkat mobil empat kaki; Peralatan penghemat bahan bakar untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat
terbang (bagian dari mesin); Pompa untuk bahan bakar; Poros mesin; Sambungan [bagian mesin]; aparat knalpot untuk
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kendaraan darat; bantalan bola; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin; bantalan untuk mesin; bearing (bagian dari mesin);
bearing untuk poros transmisi ( bagian dari mesin); blok mesin otomotif; busi untuk mesin; busing [bagian dari mesin]; bypass
knalpot; camshafts mesin; dinamo; dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer; dongkrak pneumatis; dudukan mesin; filter (suku
cadang mesin atau motor); filter bahan bakar; filter oli; filter udara untuk mesin mobil; filter untuk motor dan mesin; generator
listrik; gergaji [mesin]; gigi perubahan kecepatan menjadi bagian dari mesin; header menjadi bagian dari sistem knalpot
kendaraan; injektor bahan bakar untuk mesin pembakaran internal; kabel busi untuk mesin pembakaran internal; kampas rem
untuk mesin; karburator; katrol *; katup kontrol pompa; katup penutup untuk mengatur aliran cairan ke mesin; knalpot untuk
motor dan mesin; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor [mesin]; kopling gigi untuk mesin; kopling mesin dan
komponen transmisi untuk mesin; kopling poros menjadi bagian dari mesin; kopling poros untuk mesin; kopling transmisi listrik
untuk mesin; kopling untuk mesin; manifold asupan otomotif; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; motor starter untuk
kendaraan darat; muffler knalpot untuk motor dan mesin; pegas (bagian dari mesin); pelumas pompa; pembuka pintu hidrolik
dan penutup [bagian mesin]; pengatur kecepatan untuk motor dan mesin; pengumpan karburator; perangkat anti polusi untuk
motor dan mesin; pipa knalpot otomotif; pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat; piston (bagian dari mesin atau motor);
piston untuk silinder; pompa sentrifugal; poros/batang dalam silinder mesin, poros nok.; radiator (pendingin) untuk motor dan
mesin; regulator (bagian dari mesin); ring piston; roller otomatis; sabuk untuk mesin; sabuk untuk motor dan mesin; saringan
udara kendaraan; segmen piston; silinder untuk mesin; sistem asupan udara dan komponen untuk kendaraan; stang piston;
starter tendangan untuk sepeda motor; starter untuk motor dan mesin; stater penghidup/matikan mesin; switch tekanan
menjadi bagian dari mesin; tali kipas untuk motor dan mesin; transmisi untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:07:57
540   EtiketDID2022087229

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Jelita III Q/45, RT.007 RW.002, Kel. Kedoya Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

WIRYANA GANDAKUSUMA

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 :

: THE WELLNESS SOCIETY HEALTHY LIVING + Lukisan/Logo TWS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; krim aromaterapi; lotion aromaterapi; minyak aromaterapi; minyak esensial

untuk digunakan dalam aromaterapi; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sediaan
aromaterapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:08:41
540   EtiketJID2022087230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeFORCE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari,

atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; 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
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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; Verifikasi
identitas pengguna biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem
pembayaran; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu
kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan
buatan AI untuk memungkinkan proses pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:10:24
540   EtiketDID2022087231

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lemah Putro 3 No.17 Kel.Embong Kaliasin Kec.Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60271

FEBBY ARDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Vinic merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sepatu Sepakbola; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu sekolah; sandal dan sepatu pantai; sepatu Latihan; sepatu

basket; sepatu bot; sepatu gunung; sepatu hiking; sepatu jogging; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu lari; sepatu mendaki;
sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu tenis; sepatu untuk anak-anak; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:11:49
540   EtiketDID2022087232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 87 RT.002 RW.035 Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak
Selatan , Kota Pontianak, Kalimantan Barat

DANIEL PHANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REVOLUTION
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Ungu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; set-top box yang menggabungkan sistem pengenalan suara===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:12:04
540   EtiketD182022087233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Kanawa blok E2. RT.006/005, Kota Ambon, Maluku, 97128
KARTIKA CIPTASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEMPEK KULO BY TIKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna merah pada tulisan yg menggambarkan kekuatan dan percaya diri.
Warna biru yg artinya bahan baku berasal dari laut

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek; pempek adaan; pempek ikan; pempek model===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:17:58
540   EtiketDID2022087235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: District 8 Treasury Tower 25A SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. EBLO TEKNOLOGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: iselect
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Dasar warna putih dengan tulisan huruf warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik cair; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Perona mata;

Sabun Mandi; Sampo; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); dasar bedak untuk kulit; gel pelembab [kosmetik]; kit make-up; krim anti penuaan; lipstik; losion untuk tubuh; lotion
bayi [perlengkapan mandi]; lotion kulit pelembab [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; maskara; palet perona
mata; pencerah kulit; pencuci tubuh dan rambut bayi; pensil alis; pensil eyeliner; perona pipi; sabun mandi cair; sampo untuk
bayi; serum anti-penuaan untuk wajah; tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:18:06
540   EtiketDID2022087236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ENIM NO. 68 RT. 005 RW. 003 KEL. SUNGAI BAMBU, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330

SUMARSINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pawon Utie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue bolu; kue tart; nasi kotak; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:18:09
540   EtiketDID2022087237

730 Nama Pemohon : Perum BULOG
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Alamat Pemohon : Jl. Gatot Subroto No.Kav. 49, RT.5/RW.4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: befood Setra Ramos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, merah, ungu, biru, hijau, biru tua, emas, jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:19:20
540   EtiketDID2022087238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Jelita III Q/45, RT.007 RW.002, Kel. Kedoya Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

WIRYANA GANDAKUSUMA

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 :

: THE WELLNESS SOCIETY HEALTHY LIVING + Lukisan/Logo TWS
Merek Kata dan Lukisan

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 Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak

Telon; Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak kayu
putih; Obat-obatan tradisional; antiseptik; balsem analgesik; minyak angin aromaterapi; minyak obat; minyak pijat obat; minyak
terapi untuk kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:21:34
540   EtiketJID2022087239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Pacific Place Residence Twr 1-29 Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 005/001,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Harry Sanusi

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 :

: BLACK CAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Black Cat= Black, Latte, Americano, Cappuccino, Kafé Coffee And Tea
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai

kopi, dan bar cemilan; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai kopi; Layanan bar kopi; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan
ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan rumah kopi; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:22:33
540   EtiketDID2022087240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. YOS SUDARSO NO. 20 RT. 002/001 KEL. MBAUMUKU, KEC. LANGKE
REMBONG, KAB. MANGGARAI , NUSA TENGGARA TIMUR, Kabupaten

WENJUNAIDY
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Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 86511
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORTSID + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Kaos tanpa lengan; Kerudung kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat,

t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Selop; Sweater; baju busana muslim; baju
kaos (t-shirt); celana dalam wanita; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
denim; jaket untuk pengendara sepeda motor; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kemeja;
kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kerudung [pakaian]; legging
[celana panjang]; pakaian; pakaian dalam wanita; pakaian dari kulit; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; sandal; sandal selop; sepatu; sol sepatu; sweater
katun; syal; syal dan jilbab; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:22:48
540   EtiketJID2022087241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Suhada No. 1908, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan

CV. Im Plus Arsitek

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Armelya S.H.
ARM Brands  Jl. HR. Rasuna Said   Kawasan Epicentrum Walk – Office Suite A529
Kuningan – Jakarta Selatan 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Implus Architect
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; desain arsitektur; desain eksterior bangunan; desain interior; desain

interior bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur untuk
desain bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain tempat ritel; konsultasi arsitektur; konsultasi di bidang desain
arsitektur; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; layanan arsitektur; layanan dekorasi interior; perencanaan
arsitektur dan layanan konsultasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:23:15
540   EtiketJID2022087242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perdatam No. 3, Pancoran, Kebayoran Timur, Jakarta 12780
PT. Musica Studios

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi [selain transportasi] rekaman suara; Jasa produksi program video

musik untuk siaran pada jaringan komputer; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Produksi rekaman; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan
visual yang berhubungan dengan musik; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; 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 perekaman audio dan video untuk resital; layanan
produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang
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menampilkan konten hiburan; layanan rekaman musik; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; menyediakan
informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik,
festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; penyediaan program hiburan multimedia melalui
televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak
dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; perekaman suara yang
tersedia melalui stream online; perekaman video yang tersedia melalui stream online; pertunjukan musik; 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 presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi
master rekaman; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:23:33
540   EtiketDID2022087243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto No.Kav. 49, RT.5/RW.4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950

Perum BULOG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: befood SLYP SUPER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, merah, ungu, biru, hijau, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:23:43
540   EtiketDID2022087244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Babakan RT. 001 RW. 006, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi, , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17157

KHOIRON

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 :

: RELUVIE & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RELUVIE Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kosmetik;

Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; krim kecantikan; masker kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:26:33
540   EtiketDID2022087246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN GAYAM KEL. TAMBAAN KEC. CAMPLONG KAB. SAMPANG PROVINSI
JAWA TIMUR, Kabupaten Sampang, Jawa Timur,

MOH. SYAFIUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRAJJAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; 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); Bahan dasar jus buah; Bubur buah untuk membuat minuman; Jus buah atau sayuran; Jus buah bubuk; Jus buah dan
minuman buah; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan; Konsentrat  jus buah;
Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman berbahan dasar buah; Minuman
berbahan dasar buah beku; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman buah atau sayuran; Minuman
buah kering tidak beralkohol; Minuman buah kering, tanpa alkohol; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk
minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman dan jus buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol;
Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi
lainnya; Minuman jus buah tanpa alkohol; Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol;
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sayur
termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk
campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sediaan untuk membuat air
mineral; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran,
serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk
membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; air aerasi dengan aroma jus buah-
buahan; air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral
berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dari mata air, non
obat; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa buah
dan minuman non-alkohol; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; bir berbahan dasar buah; bir rasa buah;
bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk
membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; ekstrak must (buah) tanpa
fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esensi untuk membuat air mineral
berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; jus buah; jus buah (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah aerasi; jus
buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; koktail buah, 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; lithia water (sejenis air mineral); minuman air perasan buah dan jus
buah; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar buah;
minuman berbahan dasar buah beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman
buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah, tanpa alkohol;
minuman es agar-agar buah; minuman es buah; minuman es buah durian; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah;
minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan
kandungan susu; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral
dan berbagai macam potongan buah; minuman rasa buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh;
minuman ringan rasa buah; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol mengandung
daging buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; 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; sari buah
apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; serbuk
digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; sirup buah untuk membuat minuman; sirup untuk membuat air
mineral dengan rasa; sirup untuk membuat minuman dengan rasa buah; sirup untuk membuat minuman rasa buah; smoothie
[minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-
buahan non alkohol]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:28:43
540   EtiketDID2022087247

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto No.Kav. 49, RT.5/RW.4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950

Perum BULOG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: befood ROJOLELE SRINUK KLATEN
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:29:09
540   EtiketDID2022087248

730 Nama Pemohon : WIRYANA GANDAKUSUMA
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Alamat Pemohon : Jl. Surya Jelita III Q/45, RT.007 RW.002, Kel. Kedoya Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

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 :

: THE WELLNESS SOCIETY HEALTHY LIVING + Lukisan/Logo TWS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Diffuser aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Diffuser elektrik untuk pewangi udara; Diffuser minyak esensial; Diffuser

minyak esensial elektrik; diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh, listrik dan non-listrik; diffuser minyak aromatik, selain
reed diffusers===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:32:56
540   EtiketDID2022087249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM YKP PANDUGO I JALAN PENJARINGAN TIMUR VI/6 RT/RW 02/08,
PENJARINGAN SARI, RUNGKUT, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60297

PT BAHTERA PRODUK UNGGULAN

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 :

: BMicro+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Probiotik untuk hewan; probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:33:10
540   EtiketDID2022087250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto No.Kav. 49, RT.5/RW.4,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950

Perum BULOG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: befood Pandanwangi Cianjur
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:33:36
540   EtiketDID2022087251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto No.148/4-A, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20113

dr. WILLYAM BUNJAMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : V.T + Logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengawet makanan; Cairan peredam kejut; Desikan (untuk desikasi digunakan pada barang kemasan dan

kontainer barang kemasan); air suling beroksigen; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia untuk menyerap oksigen;
bahan pengawet kimia untuk industri makanan; desikan; desikan untuk menyerap (adsorpsi) kelembaban; gel silika; indikator
kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; oksigen untuk keperluan industri; pengering untuk menyerap
kelembapan; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri
kosmetik; silica dioxide; silika koloid===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:33:57
540   EtiketDID2022087252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siti Manggopoh No. 43 RT 22, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, 27111
Wirna Desmayenti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yen Fashion
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, gold
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket bordir; Pakaian dinas seragam; Switer bordir; T-shirt bordir; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki;

pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup
kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:34:40
540   EtiketD152022087253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SERIGALA, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Ulfi Umami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FHY GLOW SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:34:42
540   EtiketJID2022087253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Kertasari, 003/004, Kel. Mertasinga, Kec. Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat

Cynthiawati Dewi Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CryptoTalk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan layanan komunikasi internet; menyediakan

layanan komunikasi suara melalui Internet; penyiaran video melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:38:16
540   EtiketDID2022087254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeHUB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran

khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC
tanpa kontak; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan
profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan
profesional perawatan kesehatan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk
memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
asuransi kesehatan; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan
kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan
kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:40:29
540   EtiketJID2022087255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 5038, 5TH FLOOR, NO. 19 HAIDIAN SOUTH ROAD, HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING, CHINA

DAQING YE

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 :

: RD R3D3
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; analisis harga biaya;

iklan online pada jaringan komputer; konsultasi bisnis profesional; memperbarui dan memelihara data dalam database
komputer; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; promosi penjualan untuk pihak lain; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:41:50
540   EtiketJID2022087256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 5038, 5TH FLOOR, NO. 19 HAIDIAN SOUTH ROAD, HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING, CHINA

DAQING YE

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 :

: RD R3D3
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi asuransi; analisa keuangan; investasi dana; jasa pinjaman [pembiayaan]; layanan pembiayaan;

memberikan informasi keuangan; penanaman Modal; penerbitan token nilai; penilaian keuangan dalam menanggapi
permintaan proposal [RFP]; reksa dana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:42:05
540   EtiketJID2022087257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ice Business Park BSD Blok G, No. 8 / Jl. BSD Grand Boulevard, Kel. Pagedangan,
Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15339

PT. METADATA SOLUSI TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METATEK & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan,

mengintegrasikan, mengontrol dan mengelola perangkat elektronik konsumen jaringan, perangkat iklim rumah dan produk
pencahayaan melalui jaringan nirkabel; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database;
konfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan
peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan
konsultasi sehubungan dengan perangkat lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer,
perangkat jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan,
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keamanan jaringan, keamanan cloud, desain pusat data, dan analitik; penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi
peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring yang tidak dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:42:33
540   EtiketJID2022087258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tekno Widya Boulevard Taman Tekno, Blok D No. 01, BSD City, Kel. Setu, Kec.
Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT KARYA KAWAN KEPITING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rakyat Printing
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Sablon; pencetakan, pencetakan litograf, sablon dan digital printing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:43:11
540   EtiketJID2022087259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: District 8 Treasury Tower 25A SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 1290

PT. EBLO TEKNOLOGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: iselect
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Dasar warna putih dengan tulisan huruf warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; 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 perdagangan; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan promosi bisnis; Layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual
kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa-jasa
perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang
dan/atau jasa; layanan iklan dan promosi; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk
baru; layanan pemasaran dan promosi; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran
dagang yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan
kosmetik; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:44:39
540   EtiketJID2022087260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeHUB
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan

kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:44:45
540   EtiketDID2022087261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Jatinegara Kaum RT/RW 06/03 no 37 Kel. Jatinegara Kaum, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13250

Yudha Asmara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Florea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk Makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:46:53
540   EtiketDID2022087262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIRNASARI RT. 006/001, KEL. CIKALONG, KEC. CIKALONG WETAN, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

PT. INDUK PRIMA MAKMUR

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 :

: NUSA TEA TALES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan

pengganti teh; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar kakao; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis
kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran
susu; susu coklat.; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala /
minuman teh yang dicampur rempah; Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman]; Kembang gula yang dibekukan
dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau
perasa buah-buahan; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan
dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso;
Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa
jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman
teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan
cokelat); Ocha / teh jepang; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman;
Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa,
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selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sahi (Teh); Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; TEH DAUN
PORANG; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp];
Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan
seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor;
Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk
daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa;
Trehalosa untuk makanan dan minuman; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bir pletok (minuman
rempah-rempah); bubuk campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk teh instan; bumbu
dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai;
campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; daun teh; daun teh, yang diproses;
ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es teh; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan,
rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan
menggunakan teh hijau bubuk; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong teh;
kapsul teh, diisi; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kombu-cha [Teh
Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; madu untuk
makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat
dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan
dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman
berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman
berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman
berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat
dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman
dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi
teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan
susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso
dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu
150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas;
minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman
teh dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari
cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti
lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mugi-cha [teh barley
panggang]; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan
menggunakan teh hijau bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pati untuk
makanan dan minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak
esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa herbal, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan atau
minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; polong teh, diisi; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat
minuman; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi;
sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-
sediaan untuk minuman cokelat ; serbuk teh berbahan dasar kelor; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tapioca pearls
(isian untuk minuman boba); teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh
barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian; teh
buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung
obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint;
teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:48:29
540   EtiketJID2022087264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH. Agus Salim Nomor 240, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
PT Global Media Visual
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOLA DIGITAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kata MOLA Berwarna BIRU, Kata DIGITAL berwarna gradasi hijau dan biru, Logo berwarna biru hijau dan gradasi warna biru

hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer;

Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa jual beli melalui internet /
online; Jasa pemasaran internet; Jasa periklanan online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); 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 pemesanan online terkomputerisasi; Memberikan informasi iklan dan bisnis
secara online atau melalui layanan web; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Menghubungkan
pembeli dan penjual melalui lingkungan jaringan online; Order melalui online; Pemasaran digital; Pemasaran melalui media
elektronik; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Periklanan online; Periklanan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu
memproduksi rekaman audio visual promosi; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; belanja online; iklan online; iklan online di jaringan komputer; 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 sponsor; jasa pemasaran; jasa penjualan dan promosi serta pemasaran; jasa penjualan secara online;
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 promosi dan pemasaran secara online; jasa toko ritel
online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan
pemasaran dan promosi; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi;
layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan periklanan online;
membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan informasi
bisnis melalui situs web; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi pemasaran melalui situs web;
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 paket
media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; menyediakan jasa pemesanan secara online
melalui komputer; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan situs web (website) yang menampilkan
pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; pemasaran; pemasaran basis data; pemasaran internet; pemasaran online; pemasaran
produk; pemasaran promosi; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penayangan
iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan
direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; perdagangan online; periklanan dan pemasaran; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi periklanan
(sponsor); promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publikasi materi publikasi online;
publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia
secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:48:47
540   EtiketJID2022087265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Kertasari, 003/004, Kel. Mertasinga, Kec. Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat

Cynthiawati Dewi Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen

usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; kompilasi dan/atau
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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); semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi
dan/atau internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:51:27
540   EtiketDID2022087266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Cidayu, Jl. Flamboyan A.I No. 10, Rt.02 Rw.07 Kel. Margadadi, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

H. SALIM VIVA RAYASA, SP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPER TRUBUS DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau, merah, coklat, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk untuk

hidroponik; pupuk urea===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:51:49
540   EtiketJID2022087267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Jelita III Q/45, RT.007 RW.002, Kel. Kedoya Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

WIRYANA GANDAKUSUMA

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 :

: THE WELLNESS SOCIETY HEALTHY LIVING + Lukisan/Logo TWS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan,

kesehatan dan kebugaran; Menyelenggarakan seminar; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan
pendidikan); layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); melakukan lokakarya dan seminar; melakukan seminar; melakukan seminar
pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur
pameran, seminar, dan konferensi; organisasi seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan, pengadaan,
dan penyelenggaraan seminar-seminar; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang
pengembangan brand (merek) dan rancangan (design)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:52:02
540   EtiketJID2022087268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeHUB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
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511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Pertanggungan asuransi kecelakaan; asuransi kesehatan; informasi asuransi jiwa;

jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi jiwa; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa penyelesaian klaim asuransi;
konsultasi asuransi jiwa; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan penyelesaian asuransi jiwa; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; memberikan informasi reasuransi;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan
asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; menyediakan informasi keuangan
dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari
basis data komputer atau Internet; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; penjaminan asuransi jiwa;
penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:52:58
540   EtiketDID2022087269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIRNASARI RT. 006/001, KEL. CIKALONG, KEC. CIKALONG WETAN, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

PT. INDUK PRIMA MAKMUR

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 :

: POETTEA & CO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan

pengganti teh; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar kakao; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis
kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran
susu; susu coklat.; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala /
minuman teh yang dicampur rempah; Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman]; Kembang gula yang dibekukan
dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau
perasa buah-buahan; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan
dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso;
Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa
jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman
teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan
cokelat); Ocha / teh jepang; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman;
Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa,
selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sahi (Teh); Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; TEH DAUN
PORANG; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp];
Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan
seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor;
Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk
daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa;
Trehalosa untuk makanan dan minuman; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bir pletok (minuman
rempah-rempah); bubuk campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk teh instan; bumbu
dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai;
campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; daun teh; daun teh, yang diproses;
ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es teh; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan,
rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan
menggunakan teh hijau bubuk; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong teh;
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kapsul teh, diisi; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kombu-cha [Teh
Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; madu untuk
makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat
dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan
dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman
berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman
berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman
berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat
dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman
dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi
teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan
susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso
dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu
150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas;
minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman
teh dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari
cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti
lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mugi-cha [teh barley
panggang]; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan
menggunakan teh hijau bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pati untuk
makanan dan minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak
esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa herbal, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan atau
minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; polong teh, diisi; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat
minuman; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi;
sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-
sediaan untuk minuman cokelat ; serbuk teh berbahan dasar kelor; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tapioca pearls
(isian untuk minuman boba); teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh
barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian; teh
buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung
obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint;
teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:54:18
540   EtiketDID2022087270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Balamoa 001/002 balamoa pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52471
Saidah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: alvaraskin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body

butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker
tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; eksfoliasi kulit;
foundation cair; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi dan mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk
keperluan medis; kit make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim masker tubuh
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untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat
untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan
kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; lipstik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; 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 kulit [kosmetik]; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion 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 untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak
kasturi [wewangian]; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; parfum cair; parfum dan air toilet; parfum, eau
de Cologne dan aftershaves; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pemoles bibir;
sabun batangan untuk toilet; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; salep kulit pelembab
[kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:58:22
540   EtiketD102022087272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN SUTOREJO PRIMA UTR 1/29, RT.002/RW.009 KEL. DUKUH SUTOREJO,
KEC.MULYOREJO, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112

SIMIN HUSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALDABRA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 11:58:29
540   EtiketJID2022087273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeHUB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari,

atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; 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
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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; Verifikasi
identitas pengguna biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem
pembayaran; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu
kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan
buatan AI untuk memungkinkan proses pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:00:45
540   EtiketDID2022087275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Dorang 5-7, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. RUTAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CROWN DIAMOND  + LUKISAN KEPALA ELANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mohon lihat pendaftaran merek CROWN + LUKISAN KEPALA ELANG - IDM000663465
591 Uraian Warna : Hitam, kuning emas, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Anakan listrik; Ats / otomatis genset; Dieset

generator set / Diesel Genset; Dinamo genset; Kabel kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Kampas kopling untuk
mesin selain untuk kendaraan darat; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN TILLER; Mesin ketam; Mesin pemanen kombinasi;
Mesin penanaman benih jagung; Mesin pompa pembuang air; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras; Pompa air  ; Pompa jet;
Rol karet penggiling padi; Silent box genset; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan
dengan tangan; bajak; bajak yang ditarik traktor; busi untuk mesin pembakaran internal; campuran bahan bakar dan udara
regulator menjadi bagian dari mesin pembakaran internal; dinamo; elevator pertanian; filter udara partikulat untuk sistem
pembuangan untuk mesin pembakaran internal; intake dan exhaust udara mengalir perangkat perakitan baling-baling untuk
digunakan dalam mesin pembakaran internal; kabel busi untuk mesin pembakaran internal; kompresor
(mesin); kompresor udara; konverter katalitik untuk gas buangan mesin pembakaran internal; kopling mesin dan komponen
transmisi untuk mesin; kopling untuk mesin; kopling, selain untuk kendaraan darat; kumparan pengapian untuk mesin
pembakaran internal; mata bajak; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin dinamo arus
tukar listrik; mesin genset; mesin giling untuk keperluan pertanian; mesin kompresor udara; mesin parit; mesin pemanen;
mesin pemanen dan perontok; mesin pembakaran internal untuk kapal; mesin pembakaran internal untuk pembangkit listrik,
selain untuk kendaraan darat; mesin pembakaran internal, selain untuk kendaraan darat; mesin pembakaran untuk mesin;
mesin pemoles beras; mesin pemotong padi; mesin pemotong rumput; mesin penanam benih pertanian; mesin pengering
padi; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggiling; mesin penggiling padi; mesin penggiling untuk keperluan industri;
mesin pengolah bijih; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin pengupas kulit ari padi; mesin penuai traktor-ditarik; mesin
penyebar pupuk; mesin penyemprotan; mesin pertanian; mesin pompa bertekanan tinggi; mesin, mesin perkakas, peralatan
yang dioperasikan daya; motor, selain untuk kendaraan darat; pengolah tanah [mesin]; penyebar benih; penyemprot
insektisida [mesin]; perangkat pengapian untuk mesin pembakaran internal; piston (bagian dari mesin atau motor); piston
untuk mesin; piston untuk mesin pembakaran internal; pompa air listrik; pompa bahan bakar untuk mesin kendaraan darat;
pompa hidrolik; pompa kincir angin; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa pneumatik; pompa sirkulasi;
pompa udara bertekanan; pompa ulir; radiator pendingin untuk mesin pembakaran internal; rantai transmisi, selain untuk
kendaraan darat; transmisi, selain untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:03:40
540   EtiketDID2022087276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ruko Centre View Blok A No. 09, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29432
PT. CAHAYA BINTAN SUPPLIER
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MegaWeld
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih Dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin las laser; Mesin las robotik; elektroda untuk mesin las; kompresor [mesin]; listrik las busur mesin; mesin bor; mesin

las Inverter; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; peralatan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:04:31
540   EtiketDID2022087277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIRNASARI RT. 006/001, KEL. CIKALONG, KEC. CIKALONG WETAN, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

PT. INDUK PRIMA MAKMUR

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 :

: GAYATEA & CO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan

pengganti teh; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar kakao; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis
kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran
susu; susu coklat.; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala /
minuman teh yang dicampur rempah; Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman]; Kembang gula yang dibekukan
dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau
perasa buah-buahan; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan
dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso;
Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa
jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman
teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan
cokelat); Ocha / teh jepang; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman;
Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa,
selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sahi (Teh); Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; TEH DAUN
PORANG; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp];
Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan
seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor;
Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk
daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa;
Trehalosa untuk makanan dan minuman; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bir pletok (minuman
rempah-rempah); bubuk campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk teh instan; bumbu
dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai;
campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; daun teh; daun teh, yang diproses;
ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es teh; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan,
rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan
menggunakan teh hijau bubuk; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong teh;

Halaman 498 dari 840



kapsul teh, diisi; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kombu-cha [Teh
Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; madu untuk
makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat
dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan
dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman
berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman
berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman
berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat
dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman
dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi
teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan
susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso
dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu
150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas;
minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman
teh dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari
cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti
lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mugi-cha [teh barley
panggang]; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan
menggunakan teh hijau bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pati untuk
makanan dan minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak
esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa herbal, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan atau
minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; polong teh, diisi; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat
minuman; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi;
sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-
sediaan untuk minuman cokelat ; serbuk teh berbahan dasar kelor; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tapioca pearls
(isian untuk minuman boba); teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh
barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian; teh
buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung
obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint;
teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:05:22
540   EtiketDID2022087278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Sujai no 9, kel. Jogotrunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67314
Dora Nurfarina Iroe

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Go-Chic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gambar sayap ayam warna kuning, ada aksen kepala ayam warna putih. Nama merek warna merah. Slogan dibawah merek

warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam goreng tepung original; ayam goreng; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:06:34
540   EtiketDID2022087280

Halaman 499 dari 840



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Gading Bukit Indah Blok G 26-27, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. UNIVERSAL PRIMA LUBRIKA JAYA

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 :

: FedG STRONG SPRAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Zat pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; cairan kimia pencegah karatan; cairan

kimia untuk pembersih karburator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:09:04
540   EtiketDID2022087281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Tirasa Blok B.13 No.20 Rt.004/014 Sudiang, Biring Kanaya , Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90242

A. NUR RESKI AMALIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RSWGLOW
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink; Pink Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen

dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan
pembersih untuk kaca; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum;
Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk
wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bulu mata
buatan; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan
bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Cat alis; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah
kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka
yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner
cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm
cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung
sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim
sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk
pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
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stelah bercukur; Kuku buatan; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat);
Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi
berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk
keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan;
Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan];
Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelapis
kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih anti-penuaan;
Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kulit non medis; Pembersih mobil; Pembersih serba
guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pemerah bibir; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter
(kosmetik); Pensil untuk bibir; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perona mata; Persiapan tanpa selip dan
penutup lantai anti slip; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat
rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk
perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan
kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk
hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan;
Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan
pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem
untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan
tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan
pembersihan; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan
pembersih karpet; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip perban
pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit;
Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah;
Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut;
Warna alis; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; abu
vulkanik untuk dibersihkan; air parfum; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia untuk
keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
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bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah
bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain
untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet;
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet;
basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner
rambut padat; batu apung untuk digunakan pada tubuh; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan
warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak
talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun;
bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu
mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan pembersih; cairan pembersih
kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan
pembersih untuk lensa kamera; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku;
cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; celak
mata; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cream bath campuran bunga kering dengan
rempah-rempah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream);
dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen pencuci piring dalam
bentuk gel; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; eau de parfum; eksfolian
untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak
untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens perawatan kulit non-
medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik,
yaitu esensi badian; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk
mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai
setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; glitter dekoratif
untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang
kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan
pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau
tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain pembersih,
debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan
pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional
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menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-
bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah
dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit
tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan
kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit;
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu;
kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lilin penata rambut; lilin tanpa selip untuk lantai; linen
untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion
dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan
semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit;
losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion
setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
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untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim;
make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk
perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit;
masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan
kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab
kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah
liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; mencuci soda, untuk membersihkan; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah
buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak perlindungan matahari; minyak pijat
tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak
untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse
perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling
untuk rambut; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab
bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi;
pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran
enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan,
penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif;
pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemutih ketiak; pemutih kuku;
pemutih rambut; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut;
pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian mata,
bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; pengatur tekstur rambut; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel
kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang enamel kuku;
penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan;
peningkat bawah mata; pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; penyemprot tubuh; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan

Halaman 504 dari 840



sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna
rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi
dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan;
produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik);
produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk
perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet parfum;
salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk
melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan kondisioner rambut;
sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bahan kimia
pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan
perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan
penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan
pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
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untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih kulit; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan penataan rambut; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghilang
lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa
murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tubuh
tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk
merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak
mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang
rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk
merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang
lemak; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-
sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-
sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin,
herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi
alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan
rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi
dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
shampo rambut; solusi pembersih lensa kacamata; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu pelembab; susu pelembab
setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk
keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan
lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung
tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih
tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan sediaan pembersihan; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu

Halaman 506 dari 840



diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam
sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan
bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau
senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada
wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih
kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner
kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan
debu; ujung kuku buatan; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna
alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna rambut; wax rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:11:18
540   EtiketD152022087282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Seletreng Ds. Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo, Kabupaten Situbondo,
Jawa Timur, 68362

Ria Oktavia Hidayati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORA TAWAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; deodoran; deodoran roll-on; deodoran

tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk bibir; parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pencerah kulit; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan wajah [kosmetik]; sabun deodoran; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan
mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan
tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:15:40
540   EtiketDID2022087283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: griya Pondok Rajeg Blok C3 No 12A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16914
RONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BimaTech
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemantau cuaca dan iklim (Weather Station Digital); Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat untuk mengukur

keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter);
Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.;
Pengukur udara; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning
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System [GPS]; Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi
indeks suhu; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik,
penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Software aplikasi
komunikasi melalui internet; Timbangan; Videotron; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pengatur suhu air;
alat pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur gas (meteran gas); alat
ukur; alat ukur dan instrumen; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan
instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; instrumen
meteorologi; instrumen pengujian gas; lemari untuk penggunaan laboratorium; logger data; monitor oksigen atmosfer; pH
meter; pH meter digital; pemancar satelit; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; peralatan dan instrumen ilmiah;
peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen untuk
mengukur; peralatan ilmiah; peralatan untuk mengukur aliran air; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis
data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk
modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area
lokal; perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui
jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; program komputer untuk
mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk
pemrosesan data; sensor; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor suhu jarak jauh; stasiun cuaca digital;
telepon satelit; transceiver satelit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:16:06
540   EtiketDID2022087284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeHUB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran

khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC
tanpa kontak; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan
profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan
profesional perawatan kesehatan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk
memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
asuransi kesehatan; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan
kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan
kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 12:17:46
540   EtiketJID2022087285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AGUNG JAYA 1 BLOK A3 NO. 28A LT. 3, SUNTER AGUNG, , Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AURALUXE INDONESIA

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

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

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

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet distributor; Jasa penjualan; Jasa penjualan barang
secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir
untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran secara
online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perdagangan; Jasa
perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-
impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi
dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain;
Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita,
koper dan aksesoris lainnya.; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat
kesehatan, dan kosmetik; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online;
Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa
toko retail yang menjual kosmetik; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang
bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi,
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otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi,
perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan,
dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran,
pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan
teknologi informasi; Koperasi perdagangan; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat
kesehatan; Layanan grosir; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi
ulang parfum; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun
dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk
makanan dan minuman; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web;
Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel secara on-line
yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan
wewangian; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Mempromosikan barang-barang dan jasa-
jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan,
stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat
kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim
kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat
untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Order melalui online; PASAR SWALAYAN; Pengecer barang-barang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu
lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak
listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah
makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres
buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging,
kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik,
pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak
pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan
mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue,
perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga,
mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik,
pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur
dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap,
parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik
untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat
dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup
kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu
pintar; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa

Halaman 510 dari 840



(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala
dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi
lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui
Internet.; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Periklanan online; Program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
Promosi penjualan (untuk orang lain); Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman,
kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih
dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Ritel online; TOKO SERBA ADA; Toko kue online; Toko makanan
online; Toko minuman online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko
online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko parfum; Toko perhiasan; Toko roti online; Toko
serba ada; Toko yang menjual kosmetik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang
dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen,
skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema
keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan
bisnis toko ritel; administrasi urusan bisnis waralaba; advertising to promote the sale of products and the use of services by the
point accumulation method or discount privilege grant method; agen impor-ekspor; bantuan bisnis terkait dengan pendirian
waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; belanja
online; iklan online; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pembelian; jasa
agen pesanan pembelian; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir untuk
kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir dan eceran; jasa informasi penjualan, bisnis dan
promosi; jasa manajemen penjualan di internet; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline,
transaksi komersial secara online; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online;
jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan
toko serba ada; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan publisitas; jasa
penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan
secara online; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat
penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun,
mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik
alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias,
sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel supermarket dan toko serba
ada (departmental store); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen
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lainnya; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa
toko untuk penjualan souvenir; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel,
kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa ritel dan grosir
online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-
jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan agen ekspor-impor; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan
bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta
gigi, sabun dan deterjen; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
manusia; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan
iklan dan promosi penjualan; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan
pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang
kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel untuk
alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang disediakan oleh
toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman;
layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk
manusia; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga,
alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video,
mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung,
bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk
kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko
ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan
kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba
dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan
ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen
bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian,
pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen administrasi klinik perawatan
kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis,
administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-
pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen penjualan; manajemen usaha yang berhubungan
dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan
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bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
kosmetik; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan
komunikasi elektronik daring; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin
pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba;
menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
minimarket; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk
pembelian dan penjualan barang dan jasa; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam arti apapun);
pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising);
penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan ritel dan grosir kosmetik;
penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan spareparts kendaraan
bermotor; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual;
penyewaan ruang iklan online; perdagangan barang; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian
lingkungan; proses administrasi pesanan pembelian; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; saran bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan
waralaba; showroom penjualan kendaraan bermotor; stan penjualan makanan ringan; supermarket; toko alat kesehatan; toko
online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi;
toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:31:03
540   EtiketJID2022087333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TETEHOSI OMBOLATA, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, 22851
SHERLY TRIMORI PUTRI LASE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANKER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan toko ritel online;

Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; toko online; toko online
dan offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:31:09
540   EtiketDID2022087334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeNET & Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran

khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC
tanpa kontak; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan
profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan
profesional perawatan kesehatan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk
memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
asuransi kesehatan; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan
kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan
kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:31:22
540   EtiketDID2022087335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK MPR JL. ANYELIR B.40 RT. 001 RW. 007. KEL. CILANDAK BARAT -
KEC. CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AMY DIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bestblue
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Additif untuk bahan bakar motor; Bahan bakar aditif; Bahan kimia berbentuk pasta pengukur bensin; Bahan kimia

tambahan untuk cat dan pelapis; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan
cat dan pelapis; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; resin sintetis yang digunakan dalam pembuatan cat dan
pelapis; polimer dan komposisi polimer yang digunakan untuk pembuatan barang komersial dan industri; polimer dan
komposisi polimer yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; resin sintetis, tidak diproses; polimer yang digunakan
untuk pembuatan barang komersial, industri dan domestik; Bahan tambahan kimia untuk biodiesel; Bahan tambahan/aditif
kimia untuk bahan pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif nutrisi
dalam bentuk bahan kimia untuk digunakan dalam membuat makanan hewan; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa
mesin bensin; Zat pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; aditif deterjen untuk bahan
bakar; aditif deterjen untuk bensin; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar di alam penguat oktan; aditif
kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran internal; aditif kimia untuk bahan bakar
motor; aditif kimia untuk bensin; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk digunakan dalam bahan
bakar; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar;
aditif kimia untuk pengolahan bahan bakar; aditif pelumas; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; adsorben kimia
untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; arang aktif; arang binatang; arang darah; arang tulang; arang untuk
digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman); arang untuk keperluan hortikultura (media tanaman); bahan kimia
tambahan untuk industri pakan ternak; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan
kimia pelunak untuk digunakan dalam industri sediaan mandi; bahan kimia tambahan industri roti [sediaan tambahan tepung];
bahan kimia tambahan untuk bahan bakar petrol, gasolin dan motor; bahan kimia tambahan untuk digunakan dalam
pembuatan dan pengawetan pakan ternak; bahan kimia tambahan untuk makanan; bahan kimia untuk bahan bakar untuk
reaktor nuklir; bahan pembasah untuk digunakan dalam industri cat; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam industri
sabun dan minyak nabati; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri makanan; bubur kayu untuk digunakan dalam
industri; bubur kayu untuk keperluan industri; busa kimia pemadam kebakaran; etsa untuk digunakan dalam industri papan
sirkuit cetak; flavonoid [senyawa fenolik] untuk keperluan industri; garam anorganik untuk keperluan industri; gel etsa untuk
keperluan industri; hidrogen peroksida untuk keperluan industri; indole untuk keperluan industri; isotop untuk keperluan
industri; karbon hitam untuk keperluan industri; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif; komposisi kimia untuk bahan
mudah terbakar yang tahan api, termasuk kayu; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; komposisi pencegahan
kebakaran; kondisioner bahan bakar bensin berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar diesel berbasis asam lemak;
laktosa untuk digunakan dalam industri bahan makanan; lem kain untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri;
lesitin untuk keperluan industri; monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; nanopowders untuk keperluan
industri; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem pembuangan mobil; pengawet kimia
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untuk digunakan dalam industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; pengemulsi untuk digunakan
dalam industri; pengemulsi untuk digunakan dalam industri kulit; pengemulsi untuk digunakan dalam industri makanan;
pengemulsi untuk digunakan dalam industri olahan perlengkapan mandi; pengemulsi untuk digunakan dalam industri
pengolahan pakan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri tekstil; pengemulsi untuk keperluan industri; peningkat octane
dan cetana, penghemat bahan bakar (berbentuk pil); penyerap kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; perekat
plastik untuk keperluan industri; plastik yang belum diproses untuk keperluan industri; polimer untuk digunakan dalam industri
semikonduktor; prekursor monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; protein larva serangga untuk industri
makanan; protein serangga untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein serangga untuk industri makanan;
resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri kosmetik; resin sintetis yang belum diproses untuk
digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri
senyawa pencetak; rhamnose untuk keperluan industri; sediaan bahan kimia pelapis dinding, lantai dan langit-langit yang
digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam industri obat-obatan;
sediaan enzim untuk keperluan industri; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan
kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi; sediaan kimia untuk
digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia untuk
menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar; sediaan kimia,
kecuali pigmen, untuk industri enamel; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor]; sediaan untuk
mempercepat proses memasak untuk keperluan industri; semen karet untuk keperluan industri; senyawa polimer untuk
digunakan dalam industri; urease untuk keperluan industri; yodium untuk keperluan industri; zat anti ketukan untuk mesin
pembakaran internal; zat anti-ketukan untuk mesin pembakaran internal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:34:15
540   EtiketDID2022087336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok dulu RT 013/RW.010 , Cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13740

UMI PURNAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bunich.id
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman jahe (teh jahe)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:34:20
540   EtiketDID2022087337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower Lt. 20, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT ADIWISISTA FINANSIAL TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: danai.id + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:35:14
540   EtiketDID2022087338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Patemon RT.01 RW.03, Kel.Patemon, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50228
Sri Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Mama Raya
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:36:24
540   EtiketJID2022087339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BISMA 14 BLOK C-5 NO. 38, RT.004, RW.009, KEL. PAPANGGO, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340

SUJENAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BeWell
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan

dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan
informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk periklanan; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait
dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen
perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan;
agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang
dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; analisa dan pengajaran manajemen; analisa manajemen atau pemberian
nasehat tentang manajemen; analisis dan penelitian pasar; beriklan di Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan;
jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran
kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan pencarian informasi di internet dengan
menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan
menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan elektronik; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan
di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan informasi penjualan barang
yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan
dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang
penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan
informasi tentang penggunaan kartu poin; Jasa 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 perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk
penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Layanan
perantara bisnis; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:37:02
540   EtiketJID2022087340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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
:
: LifeNET & Logo

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan

kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:41:32
540   EtiketDID2022087341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958
IDML PRODUCTS LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUDDZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Penguap untuk keperluan merokok; Perangkat penghirupan nikotin secara elektronik; Tembakau
mentah atau yang sudah diolah; alat penguap oral untuk perokok; asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok;
kertas rokok; korek api; kotak rokok; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk
perokok; pengganti tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung
rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; pipa merokok; pipa merokok elektronik; produk
tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan
sebagai alternatif rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk digulung sendiri;
tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:41:32
540   EtiketJID2022087342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TETEHOSI OMBOLATA, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, 22851
SHERLY TRIMORI PUTRI LASE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANKER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; meneruskan semua jenis
pesan ke alamat Internet [pesan web]; 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; streaming materi audio dan video di Internet; transmisi elektronik dan
streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:42:12
540   EtiketDID2022087343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Harapan Indah Blok II No. 32, RT.008/RW.002, Kel. Kapuk Muara, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JESSELINE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEONG MEONG IE & GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Merah Muda, Cokelat, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; bahan makanan untuk anak

anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan kaleng untuk anjing; minuman untuk anjing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:42:41
540   EtiketDID2022087344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gowork XL Axiata Tower Lt. 10 JL. H. R.  Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan
Timur Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CV SINAR LESTARI LOGISTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maliqa & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kulit sintetis; Tali untuk tas; Tas bahu; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kosmetik; Tas pinggang; Tas punggung; Tas

selempang; dompet; dompet kartu; dompet kecil; dompet saku; ransel; ransel kecil; tas; tas belanja; tas berpergian; tas
crossbody; tas genggam; tas jinjing belanjaan; tas make-up; tas pinggul; tas pundak; tas serut; tas tangan; tas tangan untuk
wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:43:00
540   EtiketJID2022087345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeNET & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Pertanggungan asuransi kecelakaan; asuransi kesehatan; informasi asuransi jiwa;

jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi jiwa; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa penyelesaian klaim asuransi;
konsultasi asuransi jiwa; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan penyelesaian asuransi jiwa; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; memberikan informasi reasuransi;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan
asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; menyediakan informasi keuangan
dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari
basis data komputer atau Internet; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; penjaminan asuransi jiwa;
penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; urusan real estat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:45:27
540   EtiketDID2022087346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 201,Bldg.3,No. 81,Qiankeng Road,Qiankeng Community,Fucheng St.,Longhua Dist.,
Shenzhen City,Guangdong Province, 518000

Shenzhen Reisuo Intelligent Cloud Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REISUO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengisi daya baterai untuk ponsel; USB flash drive; earphone; jam tangan pintar; komputer; kunci pintu elektronik; layar

kristal cair; peralatan komputer; perangkat keras komputer; ponsel pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:47:39
540   EtiketDID2022087347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM MUTIARA RESIDENCE BLOK D2 NO 07 DESA ANGGASWANGI
SUKODONO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61258

PT. PIONER INDO NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALHISTOMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:49:13
540   EtiketJID2022087348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeNET & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari,

atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; 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

Halaman 519 dari 840



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; Verifikasi
identitas pengguna biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem
pembayaran; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu
kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan
buatan AI untuk memungkinkan proses pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:49:25
540   EtiketDID2022087349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RM C1215, BLK C, Zhantao Technology BLDG, Intersection Of Gongye East Road
And Minzhi Road, Xinniu Community, Minzhi ST, Longhua DIST, Shenzhen

Shenzhen Torras Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TORRAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Kipas listrik yang bisa

diangkut; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Penguap kain; alat pendingin udara dan kipas; aparat dan instalasi memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin
pemurni udara; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat pemanasan, listrik; aparatur disinfektan; aparatur scrubbing
gas; aparatus pengatur kelembapan udara; botol air panas; dehumidifiers; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik
dalam sifat footmuffs; instalasi pemurnian air; kipas angin listrik; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk
keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; lampu; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu meja;
lampu untuk penggunaan outdoor; lemari es; listrik botol air panas; oven memasak listrik; pakaian dipanaskan secara elektrik;
pemanas berseri-seri listrik; pemanas cangkir USB-powered; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas/kipas;
pengering laundry, listrik; pengering rambut; penghangat makanan listrik; penghangat saku; penghangat tangan USB-
powered; peralatan dan instalasi pencahayaan; radiator, listrik; rel handuk dipanaskan; sterilisasi udara; uap aparat wajah
[sauna]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:50:11
540   EtiketDID2022087350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gowork XL Axiata Tower Lt. 10 JL. H. R.  Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan
Timur Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CV SINAR LESTARI LOGISTIK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Livycook & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol aluminium; Centong; Kotak makanan; Mangkok; Panci presto; Penjepit; Peralatan masak; Tempat/wadah sayur;

Tumbler [gelas minum]; alas piring dari karet; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat
parutan; baskom [mangkuk]; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan
makanan; botol minum; ceret bersiul; cetakan [peralatan dapur]; cetakan puding; garpu saji; gelas [wadah minuman]; gelas
minuman; kotak makan siang terisolasi termal; mangkuk [baskom]; panci; panci masak logam; panci pancake; panci
panggangan; panci pasta; panci penggorengan; panci rebus; panci susu; panci tumis; panci untuk digunakan dengan kompor
induksi; panci wajan; pencapit makanan; penggiling daging, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang
dioperasikan dengan tangan; pengocok telur, non-listrik; penjepit sayur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga
dan dapur; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan oven; piring meja; piring saji; piring sayuran;
pressure cooker, non-listrik; rak bumbu; rantang; sendok saji; set panci masak; spatula untuk penggunaan dapur; talenan
bambu; talenan dari kayu; teko; teko besar; teko non-listrik; tutup panci; tutup penggorengan; wadah hidangan makanan;
wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari
plastik; wajan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:51:01
540   EtiketJID2022087351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH. Agus Salim Nomor 240, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
PT Global Media Visual

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOLA DIGITAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kata MOLA Berwarna BIRU, Kata DIGITAL berwarna gradasi hijau dan biru, Logo berwarna biru hijau dan gradasi warna biru

hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang
kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; 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; 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;
perdagangan keuangan elektronik, yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized assets)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:52:28
540   EtiketDID2022087352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAMBUTAN TIMUR III/4, RT. 002 RW. 004, KEL. TANJUNG DUREN UTARA,
KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CHANDRA ARGA WINATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: T-REXC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, abu, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ball joint untuk kendaraan; Coil spring untuk suspensi  kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Kabel gas untuk

sepeda motor; Kabel transmisi untuk kendaraan; kabel kopling; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); rack end
bagian dari kendaraan (mobil)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:53:27
540   EtiketDID2022087353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK MPR JL. ANYELIR B.40 RT. 001 RW. 007. KEL. CILANDAK BARAT -
KEC. CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AMY DIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bestblue
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif bahan bakar non-kimia; Bahan Bakar Bensin; Bahan Bakar Pesawat; Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel);

Bahan bakar bioenergi dari kayu (bahan bakar padat); Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan
bakar diesel; Bahan tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Bensin RON 90; Bensin RON
92; Biosolar 48 (bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar); Biosolar 53 (bahan bakar); Gas dan gas minyak bumi cair; Gasolin;
Gemuk pelumas; Grafit sebagai pelumas; Marine Diesel Oil (MDO) (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan
Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); Minyak  sawit  menjadi  bahan  bakar biodiesel; Minyak Bahan Bakar
Kendaraan Laut; Minyak Diesel Hijau; Minyak Mentah Rendah; Minyak biji rami untuk digunakan sebagai pelumas; Minyak
bumi olahan tanpa aditif; Minyak dan lemak industri; Minyak dan lemak untuk industri (selain minyak dan lemak yang dapat
dimakan dan minyak esensial); Minyak dasar; Minyak insulasi listrik; Minyak kompresor; Minyak mineral yang telah melalui
proses penyulingan dan tidak berwarna; Minyak pelepasan cetakan; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak pelumas
sintetis; Minyak pemanas; Minyak pemotongan; Minyak roda gigi terbuka; Minyak solar CN 48; Minyak turbin; Minyak untuk
sumbu sembahyang (bahan bakar); Minyak untuk turbin; Oli bantalan; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Oli pelumas;
Oli roda gigi sintetis; Pelumas kompresor; Pelumas roda gigi terbuka; Pelumas silinder; Pelumas untuk bor; Pelumas untuk
senjata (senjata); Pelumas yang dirancang untuk digunakan pada bantalan dan rol bearing dan busing; Pelumas-pelumas
untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri minyak dan gas; Pelumas minyak dan lemak otomotif; Senyawa
pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif  non-kimia untuk  minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar;
aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk oli motor;
aditif non-kimia untuk pelumas; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; alkohol [bahan bakar]; alkohol dan bahan bakar
alkohol campuran; alkohol untuk digunakan sebagai bahan bakar; arang [bahan bakar]; arang untuk digunakan sebagai bahan
bakar; bagasse untuk digunakan sebagai bahan bakar; bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor); bahan
bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar bensin; bahan bakar benzena; bahan bakar
biodiesel; bahan bakar biomassa; bahan bakar butana; bahan bakar butana lebih ringan; bahan bakar cair; bahan bakar dan
bahan penerangan; bahan bakar dari sumber biologis; bahan bakar dengan basis alkohol; bahan bakar etanol; bahan bakar
gas; bahan bakar gesekan piring; bahan bakar hidrokarbon; bahan bakar jet; bahan bakar kendaraan; bahan bakar lampu;
bahan bakar metanol; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar padat; bahan bakar penerangan; bahan bakar
penerbangan; bahan bakar solar; bahan bakar untuk kapal; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; bahan bakar untuk korek
api; bahan bakar untuk pesawat dan kapal; bahan bakar untuk pesawat terbang; bahan bakar xylene; bahan bakar yang
berasal dari minyak mentah; bahan tambahan bukan bahan kimia untuk minyak dan bahan bakar; bensin; bongkahan arang
[bahan bakar]; briket bahan bakar; briket gambut [bahan bakar]; cairan pelumas mesin potong; campuran bahan bakar
menguap; casting minyak; cetakan pelepasan minyak; debu batubara [bahan bakar]; etanol [bahan bakar]; gambut [bahan
bakar]; gas butana untuk digunakan sebagai bahan bakar; gas butana untuk digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga;
gas hidrokarbon cair [LHG] untuk digunakan sebagai bahan bakar; gas minyak bumi cair; gas sintesis [bahan bakar]; gas
sintetis [bahan bakar]; gas untuk digunakan sebagai bahan bakar; gas yang dipadatkan [bahan bakar]; grafit sebagai pelumas;
kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar; lanolin; lanolin untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; lanolin untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik dan salep; lanolin untuk keperluan industri; memanaskan minyak; minyak bakar;
minyak berat; minyak biji kapas untuk keperluan industri; minyak biji rami untuk keperluan industri; minyak dan gemuk industri;
minyak dan lemak industri, lilin; minyak dan lemak industri, pelumas; minyak dan minyak pengawet kulit; minyak diesel;
minyak gas untuk pemanas industri; minyak gas untuk pemanasan domestik; minyak gerinda; minyak hewani untuk keperluan
industri; minyak ikan untuk keperluan industri; minyak ikan, tidak bisa dimakan; minyak industri; minyak jagung untuk
keperluan industri; minyak jarak untuk keperluan industri; minyak jarak, tidak bisa dimakan; minyak kacang kedelai untuk
keperluan industri; minyak kedelai untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; minyak lampu; minyak lampu
yang mengandung anti serangga; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mentah; minyak mentah berat; minyak mentah
ringan; minyak mesin; minyak mineral; minyak mineral dan gemuk untuk keperluan industri [bukan untuk bahan bakar]; minyak
mineral putih teknis; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan cairan pemotongan logam; minyak mineral untuk
digunakan dalam pembuatan cat; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan produk perawatan kulit;
minyak mineral untuk keperluan industri, pertanian dan perdagangan umum; minyak non-mineral untuk keperluan industri;
minyak non-mineral untuk keperluan industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; minyak pelembab; minyak
pelumas; minyak pelumas [pelumas industri]; minyak pelumas mineral; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas
untuk keperluan industri; minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; minyak pemotong untuk pengerjaan logam
industri; minyak pendingin untuk sarung tangan baseball; minyak penembus serba guna; minyak rantai; minyak rebus untuk

Halaman 522 dari 840



keperluan industri; minyak ringan; minyak tanah; minyak tar batubara; minyak tulang untuk keperluan industri; minyak untuk
alas kaki; minyak untuk cat; minyak untuk keperluan umum; minyak untuk pengerjaan logam; minyak untuk senjata [senjata];
minyak untuk sepatu; minyak untuk sirkulasi; minyak yang dikeraskan [minyak terhidrogenasi untuk keperluan industri]; oli dan
cairan berbasis oli untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas dan oli motor; oli halus untuk motor; oli industri untuk baterai; oli
mesin; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli roda gigi; pelet bahan bakar; pelet kayu untuk pemanasan
[bahan bakar]; pelet serat terkompresi yang diproduksi dari tanaman untuk digunakan sebagai bahan bakar; pelumas;
pelumas grafit; pelumas industri; pelumas kendaraan bermotor; pelumas non-mineral untuk keperluan industri; pelumas non-
mineral untuk keperluan industri (bukan untuk bahan bakar); pelumas non-mineral untuk keperluan industri, selain untuk
digunakan sebagai bahan bakar; pelumas otomotif; pelumas padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas
pengeboran; pelumas pengeboran sumur minyak; pelumas serba guna; pelumas untuk binding wakeboard; pelumas untuk
keperluan industri; pelumas untuk mesin; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; pelumas
untuk sabuk; pelumas untuk senjata; pelumas untuk sepatu bot; produk bahan bakar serpihan kayu ditekan; propana untuk
digunakan sebagai bahan bakar; roh yang dimetilasi untuk bahan bakar [alkohol bahan bakar terdenaturasi]; serbuk batu bara
(bahan bakar); serpihan kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar; sumbu untuk lampu minyak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:53:57
540   EtiketDID2022087354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PARDOMUAN NAULI, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
MARGARETHA BINTANG NURSESI WARUWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Marski
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim non-obat untuk scrub
wajah; lipstik; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk kaki;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:54:00
540   EtiketDID2022087355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. MEDITERANIA G R 2 TWR. G-07-G/M, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11470

CYNTHIA LAWRENCE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTY PALACE
Merek Kata dan Lukisan

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

kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Busa pembersih; Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Garis Mata (Eye liner);
Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat
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kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab
kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah;
Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik perpaduan dari powder
dan liquid foundation (cushion); Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); 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 mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan
medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim
tabir surya; Krim untuk mandi; 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, minyak, losion dan
busa cukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung
obat); Lembaran untuk pori-pori di hidung; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion
bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar
UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; 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); 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 pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; 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 kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pensil highlighter (kosmetik); Perona Pipi; Pewangi
untuk pewangi ruangan; Pomade bibir; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-
obat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun
cream; Sabun jerawat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sampo rambut 3-in-1;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan
sinar matahari; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut,
tidak mengandung obat; 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 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; Tabir surya yang disemprot; Vitamin C serum; Warna alis; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab,
susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-
obat; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; balm rambut non-obat; bantalan
kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; batu tawas [astringen]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan
warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah longgar;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa mandi; busa pembersih; concealer untuk flek dan noda;
cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; dandan; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer);
deodoran; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens wajah; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; gel kecantikan;
gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab
kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel setelah matahari; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel-
gel perawatan kulit; hidrator kulit; jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; 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;
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; 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 berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; 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 sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; 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 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
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dalam bentuk cair dan padat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kutikula; krim malam; krim malam
[kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim
penghilang bulu; 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 perlindungan rambut; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim
tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi;
krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah
untuk penggunaan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion  untuk kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan
untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk
rambut; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; 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
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 perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa
obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion 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 dasar bedak; 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; maskara; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak pijat tubuh; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; obat kumur anti
rongga, bukan untuk keperluan medis; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa
obat; 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 wajah tidak
mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim;
pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilas akhir cucian; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih bokong;
pemutih ketiak; pemutih selakangan; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil eyeliner; pensil
mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[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 tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh;
sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun-sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner untuk
digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan dan bahan non-
obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati
dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi mentol, bukan
untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pemutih kulit; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutihan kulit; sediaan peralatan mandi tanpa
obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
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kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampoo pH netral;
shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; texturizers kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; warna pipi; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:54:15
540   EtiketDID2022087356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PERMATA ANCOL BLOK. K No. 31 RT 004 RW 016 KEL. PADEMANGAN
BARAT, KEC. PADEMANGAN,  JAKARTA UTARA, PROV. DKI JAKARTA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

VIVI VERLISYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOWEITI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anak tangga dari logam; Ibu tangga (bagian-bagian tangga) dari logam; Tangga dari logam; Tangga terbuat dari

alumunium; Tangga untuk para penumpang naik pesawat dari logam yang dapat dipindahkan; anak tangga logam portabel
untuk pertunjukan publik [platform]; pegangan tangga dari logam; tangga almunium; tangga dari logam untuk perpustakaan;
tangga logam; tangga stand-off logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:54:46
540   EtiketDID2022087357

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL CIPEDES TENGAH NO 98J BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40163
A BAHRUL ULUM AZMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VAELA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Berasal dari bahasa Latin ini artinya kuat dan sehat.
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Esens rambut; Produk penataan rambut; Sampo rambut 3-in-1; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci

rambut khusus conditioner; minyak memperbaiki rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring;
semprotan penata rambut; serum rambut; shampo rambut; shampoo ketombe; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:54:47
540   EtiketDID2022087358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG
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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 :

: LifeNET & Logo
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 : ===Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran

khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC
tanpa kontak; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan
profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan
profesional perawatan kesehatan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk
memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat
kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengambil,
menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
asuransi kesehatan; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan
kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan
kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:55:05
540   EtiketDID2022087359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1819, No. 555, Renmin Middle Road, Liwan District, Guangzhou
Guangzhou Miduo Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MiSLENS 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 : ===Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; bingkai kacamata; cermin untuk memeriksa pekerjaan; kabel kacamata;

kacamata; kacamata anti-silau; kacamata pelindung dari sinar matahari; kanta mata; klip hidung; kotak kacamata; lensa close-
up; lensa kacamata; lensa kontak; mirror [optik]; rantai kacamata; tujuan [lensa] [optik]; wadah untuk lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:55:50
540   EtiketDID2022087360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. purnama sari no 16 rt 014 rw 005 kelurahan rejo mulyo, Kota Madiun, Jawa Timur,
63117

sarbani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SuperCareMed+ health Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, kuning, merah, biru dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Garam Epsom untuk keperluan medis; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu
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dalam bentuk tablet; Kapas batangan untuk keperluan medis; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Obat paten Cina;
Obat pencuci darah; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Ramuan obat tradisional Cina; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sediaan obat batuk; 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 kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras
untuk pencitraan ultrasound diagnostik; 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; akar obat; alkohol obat;
aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik; anestesi; anestesi gigi;
anestesi lokal; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik
untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antihipertensi; antihistamin;
antikoagulan; antioksidan [suplemen makanan]; arang untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan;
asam amino untuk keperluan medis; 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; balsem analgesik;
bantalan jagung; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bar energi suplemen gizi; batang sereh wangi
untuk digunakan sebagai pengusir serangga; biofarmasi untuk pengobatan kanker; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi;
blocker saluran kalsium; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator; 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]; 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; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali
pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; dekongestan; deodoran mobil; deodoran untuk pakaian; deodoran
untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan sabun wangi;
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; digitalin; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; dressing dressing; dressing luka steril; dressing
steril; dressing untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekstrak herbal obat;
ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; 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; farmasi; ganja untuk
keperluan medis; gel anti-inflamasi; gel dermatologis berbasis kortison; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gula diet untuk
keperluan medis; infus obat; jamur obat; jaringan biologis untuk implantasi; jujube, diobati; kamper untuk keperluan medis;
kapas untuk keperluan medis; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan
farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan;
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 crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan
sanitasi; kertas krep untuk keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; khloroform; kolagen untuk keperluan medis;
kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; konduktor kimia untuk
elektrokardiograf; kontrasepsi kimia; kotak obat, portable, terisi; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim
jagung dan kulit mati; krim obat; 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; lotion
anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion anti-terbang; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion tangan antibakteri;
lumpur obat; 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 yang diresapi ganja untuk tujuan
medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan
tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; mengobati; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis;
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 elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah
diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi;
minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan 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; nektar buah diabetes diadaptasi
untuk keperluan medis; obat antijamur; obat dronabinol; obat jagung; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat
pereda luka bakar; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat-obatan antibakteri;
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obat-obatan farmasi; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan untuk keperluan medis; paduan gigi;
pelapis gigi; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pembalut, kedokteran; pembersih
antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; pemoles gigi; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi;
pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pengganti darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengharum karpet; penghilang bau di ruangan; penghilang bau
ruangan semprotan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan biologis; pengisi tulang terdiri dari bahan hidup;
penolak burung; penolak kucing; pensil kaustik; penyegar nafas untuk keperluan medis; pepsins untuk keperluan farmasi;
pepton untuk keperluan farmasi; perban bedah; perban telinga; perekat gigi; permen karet kunyah untuk keperluan medis;
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 medis atau kedokteran hewan; pewangi untuk baki sampah;
pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pil antioksidan; plasma darah; plester; plester analgesik anti-
inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester tempel untuk keperluan medis; plester untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; popok bayi sekali pakai; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk
bayi; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali
pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia;
preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan
pengobatan; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan sereal
untuk keperluan diet atau medis; racun; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ramuan
obat; 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; reduksi kolesterol; resin
gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun obat
untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep
antibiotik; salep kulit terbakar; sapuan ternak [insektisida]; scrub bedah; sediaan analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-
diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker;
sediaan antibakteri; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba
untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; 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 chemico-farmasi; sediaan chilblain;
sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di bidang anestesi; sediaan dan bahan obat; sediaan dermatologis; sediaan diet
berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diuretik; sediaan
douching untuk keperluan medis; 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 untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk
menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk pengobatan
diabetes; sediaan farmasi yang dijual dengan injeksi prefilled; 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 obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk
mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan
perawatan kesehatan obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan sanitasi telur; sediaan semprotan hidung; 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; semprotan anti serangga; semprotan anti-
inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan hidung dekongestan; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; 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 nutrisi untuk penggunaan medis
untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk
keperluan medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; suplemen diet kolostrum;
suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan dengan efek
kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen nutrisi; suplemen pakan ternak untuk
keperluan dokter hewan; supositoria; tablet antibiotik; tablet vitamin efervesen; tanaman obat dalam bentuk kering atau
diawetkan; teh obat; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tetes minyak cod-liver; tisu sanitasi sekali pakai; tisu
sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan
medis; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan
unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:56:19
540   EtiketDID2022087361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

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

591 Uraian Warna : Hijau, putih, merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pompa air  ; Pompa penyuplai udara untuk kolam ikan / udang; Pompa saringan; batu aerasi udara akuarium [pompa];

diafragma pompa; impeller pompa; listrik pompa untuk akuarium; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa aerasi
untuk akuarium; pompa air dc; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa akuarium; pompa celup dc; pompa
hisap; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa
udara akuarium; pompa udara untuk hidroponik; pompa, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:56:55
540   EtiketDID2022087363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PANCATAMA I KAV. VII, KP. GAMBAR, Desa/Kelurahan Leuwi Limus, Kec.
Cikande, Kab. Serang, Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Banten, 42186

PT Solo Logo Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEWSAHARA-500SL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Orange, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); herbisida untuk keperluan

pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:57:07
540   EtiketJID2022087364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H M. Zen Sarmili No.4 RT 10 RW 02 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13830

RIA FAUZIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Mumtaz Store
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengecer toko serba ada===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 13:58:23
540   EtiketDID2022087365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Tekno BSD Industrian Complek.Jl Tekno Utama Blok B No.1 Lantai 1A Bumi
Serpong Damai Sektor XI.Setu. Tangeran Selatan Banten 15314, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15314

PT.BEHN MEYER AGRICARE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BMEXTRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Putih,Merah,Kuning.Hijau,Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===aditif kimia untuk pupuk; pupuk untuk penggunaan pertanian===
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===aditif kimia untuk pupuk; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:00:04
540   EtiketJID2022087366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeNET & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan

kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:02:48
540   EtiketDID2022087367

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisata Bukit Mas Blok C2-30, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213
MERINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: P PLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25, 9, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Busana,

yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam,
ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; 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; ikat
pinggang untuk pakaian; kerudung; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan,
kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian untuk 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; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets);
sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; syal dan jilbab; topi untuk bayi, bayi, balita,
dan anak-anak===
===Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat putus-hubungan (MCB); Media
yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.; Panel
pengontrol (listrik); Peralatan kontrol listrik; Stop kontak listrik; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan
listrik).; ballast untuk peralatan penerangan listrik; bel alarm, listrik; colokan listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik
[koneksi listrik]; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; kabel audio; kabel data; kabel listrik; kabel, listrik;
kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kotak sekering listrik; mikrofon tanpa kabel; mouse komputer tanpa kabel; panel surya
untuk pembangkit listrik; pengisi daya listrik; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi
(HID); peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming),
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mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar pemutus listrik,
sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar, listrik;
sambungan listrik; sambungan untuk kabel listrik   ; stabilisator tegangan; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik];
timbangan listrik===
===Alat memasak; Fitting lampu; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan
memanggang makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat
pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors
[ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin;
instalasi pemanas; instalasi pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor
induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari
pendingin; mesin dan peralatan es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven
microwave; oven pemanggang roti listrik; oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan;
pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu,
listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun
udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots
listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Lampu yang dioperasikan dengan
baterai portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Peralatan dan instalasi
untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air
dan sanitasi; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri,
perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; downlight; humidifier;
lampu lampu LED; lampu meja; lampu pijar; lampu sorot; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang, benda,
pemandangan dan lingkungan sekitarnya; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi;
light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:03:12
540   EtiketJ192022087368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA HAWAI SENTANI, Kabupaten Jayapura, Papua, 99352
CV. BERKAH SEJAHTERA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLINIK LAZARO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH, DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klinik kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:03:29
540   EtiketDID2022087369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9/F, Building D4, International E City, 1001 Zhongshan Park Road, Xili Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong

Shenzhen TCL New Technology Co., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIPQ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bel pintu listrik; Layar sentuh; Mesin pembelajaran; Pengeras suara; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan pengenalan

wajah; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); alat penerima audio dan video; alat reproduksi suara; alat
untuk transmisi suara atau gambar; aparatus untuk merekam suara; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; earphone; headset realitas maya;
kamera; kartu sirkuit terpadu; komputer; komputer tablet; kunci, listrik; layar neon; layar tampilan iklan elektronik; layar video;
mikrofon; monitor [perangkat keras komputer]; monitor tampilan video yang dapat dipakai; papan tulis interaktif elektronik;
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pemutar media portabel; peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengolahan data;
peralatan televisi; perangkat periferal komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer,
dapat diunduh; proyektor video; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot pengintai keamanan; sirkuit terpadu;
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soundbars; tanda-tanda digital; telepon selular; terminal layar sentuh interaktif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:06:26
540   EtiketJID2022087370

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeNET & Logo
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 keuangan yaitu, jasa asuransi; Pertanggungan asuransi kecelakaan; asuransi kesehatan; informasi asuransi jiwa;

jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi jiwa; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa penyelesaian klaim asuransi;
konsultasi asuransi jiwa; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan penyelesaian asuransi jiwa; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; memberikan informasi reasuransi;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan
asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; menyediakan informasi keuangan
dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari
basis data komputer atau Internet; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; penjaminan asuransi jiwa;
penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:08:28
540   EtiketDID2022087371

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Tekno BSD Industrian Complek.Jl Tekno Utama Blok B No.1 Lantai 1A Bumi
Serpong Damai Sektor XI.Setu. Tangeran Selatan Banten 15314, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15314

PT.BEHN MEYER AGRICARE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZOPRIMO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah,Kuning.Hijau,Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:08:52
540   EtiketJID2022087372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Rivera B.8, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412
Prima Suyitno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Atoworkz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-
langsung (online); Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); 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 online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
bisnis; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui
internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; 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 pemasaran online; layanan ritel online; 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; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:09:40
540   EtiketJID2022087373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Upakara Lt.3 Unit 3A, Jl. Cikini IV No.10 Rt.015 Rw.005 Cikini, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10330

PT BUSINESS TRACKS FOR TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPPLY PLUS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon

mobile, telepon pintar dan kamera digital; jasa komputer dan pemrograman; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP);
perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:10:36
540   EtiketDID2022087374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Quantum Back Support
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemari kaca; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Ranjang (Tempat Tidur); bangku [furnitur]; bantal kasur; bantal

kursi; bingkai furnitur; bingkai gambar; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin kamar mandi; cermin toilet; furnitur dari
kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur kaca; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang tamu; furnitur
tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk toko; furnitur, cermin, bingkai foto; guling; kaca perak [cermin]; kasur; kasur
berpegas; kasur pegas; kasur udara; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; kursi [kursi]; kursi kantor; kursi makan; kursi
santai; kursi taman; kursi teras; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari kamar
mandi; lemari kamar tidur; lemari komputer [perabot]; lemari makan; lemari pakaian; lemari piring; lemari sepatu; mebel; mebel
dari rotan; meja belajar; meja berlaci; meja kantor; meja kerja; meja komputer; meja luar; meja makan; meja rias [perabot];
meja teh; meja tulis; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabotan
kantor; rak; rak [perabot]; rak buku; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak piring; rak sepatu; rak untuk
lemari arsip; sofa; sofa bambu; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa
diperpanjang; tempat tidur; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; workstation komputer
[furnitur]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:10:43
540   EtiketDID2022087375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karanganyar Gunung RT 02 RW 02, Kel. Karanganyar Gunung, Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50255

Agung Sulistianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Amanah Sultan
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 : ===seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan

rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan
dasar jahe merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:11:23
540   EtiketD192022087376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MAMBRUK 2 SP 3 RT/RW 014/004 , KARANG SENANG, Kabupaten Mimika,
Papua

SRI MARIA NATALIA MUNTHE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNDU PAGA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===daging babi asap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:12:14
540   EtiketJID2022087378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeNET & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari,

atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; 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
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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; Verifikasi
identitas pengguna biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem
pembayaran; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu
kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan
buatan AI untuk memungkinkan proses pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:12:34
540   EtiketJID2022087379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemang Timur Dalam No. 9, RT. 04/RW.04, Kec. Mampang Prapatan, Kel.
Bangka, Jakarta Selatan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730

Dearly Desiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Monica Maria Loppies S.H.,
Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SushiDei
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih – Merah -Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Layanan kafe; Penyediaan makanan dan minuman

di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; bar dan layanan katering; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan
kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran;
layanan kantin swalayan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran sushi; layanan
ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; menyajikan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
layanan restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran, bar dan layanan
katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:12:35
540   EtiketJID2022087380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mirah Delima No. 17 Blok C II, Permata Hijau, RT.008/RW.010, Kel. Grogol Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Soegianto Nagaria

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA SOMMELIER ASSOCIATION & GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===memberikan informasi tentang pembuatan anggur; pembuatan anggur untuk orang lain; produksi anggur untuk orang

lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:12:54
540   EtiketDID2022087381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roll Mattress
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemari kaca; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Ranjang (Tempat Tidur); bangku [furnitur]; bantal kasur; bantal

kursi; bingkai furnitur; bingkai gambar; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin kamar mandi; cermin toilet; furnitur dari
kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur kaca; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang tamu; furnitur
tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk toko; furnitur, cermin, bingkai foto; guling; kaca perak [cermin]; kasur; kasur
berpegas; kasur pegas; kasur udara; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; kursi [kursi]; kursi kantor; kursi makan; kursi
santai; kursi taman; kursi teras; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari kamar
mandi; lemari kamar tidur; lemari komputer [perabot]; lemari makan; lemari pakaian; lemari piring; lemari sepatu; mebel; mebel
dari rotan; meja belajar; meja berlaci; meja kantor; meja kerja; meja komputer; meja luar; meja makan; meja rias [perabot];
meja teh; meja tulis; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabotan
kantor; rak; rak [perabot]; rak buku; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak piring; rak sepatu; rak untuk
lemari arsip; sofa; sofa bambu; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa
diperpanjang; tempat tidur; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; workstation komputer
[furnitur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:13:13
540   EtiketDID2022087382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANAITAN 370 BLOK F3 PONDOK AREN, KEL. CILUAR, KEC. KOTA BOGOR
UTARA, BOGOR, JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat

NAUFAL PUTRA HADIKUSUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: H&W Perfumery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : H&W Perfumery = sebuah penamaan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pundi berisi

bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Senyawa wewangian; Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum dan
kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; eau de
parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; ionone [wewangian]; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; mint untuk wewangian; minyak kasturi [wewangian]; minyak parfum; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air
wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet;
parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; potpourris [wewangian];
produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; sachet parfum; sediaan fumigasi [parfum]; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; vanillin sintetis [wewangian];
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
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penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:16:43
540   EtiketDID2022087383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Nyi Gede Cangkring No. 89, Desa Tegalsari, Kecamatan Plered, Kab. Cirebon,
Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45154

PT Handal Aluminium Sukses

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEXAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam #000000, Abu-abu #d1d3d4, Putih #ffffff, Tosca #1cd0cd
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran aluminium; Profil aluminium untuk bangunan; aluminium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:17:53
540   EtiketDID2022087384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangsari RT 002 RW 001 Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51161
FANESA FALLASE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DROGEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, biru, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; celana kasual; celana khaki; jaket [pakaian]; pakaian; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian

untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; sweater katun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:18:37
540   EtiketDID2022087385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Cendana No. 35-36 RT. 01 RW.09, Kel.Sambiroto, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50276

Darum Santi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nona Kriwil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih, Coklat, Oranye, Hijau, Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===boneka (dolls); boneka kain; hiasan boneka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:19:22
540   EtiketDID2022087386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulau Nirwana I Blok H1 No. 17 Taman Permata Buana, Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

Go Nancy Ren Ren
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RENKAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet dengan RFID; Kulit sintetis; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Tongkat berjalan Nordic; bagian karet

untuk sanggurdi; bantalan untuk sadel kuda; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet [tas] dari logam
mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet
kecil [tas tangan]; dompet koin kecil; dompet saku; gendongan untuk menggendong bayi; jas hujan untuk anjing [pakaian
untuk hewan]; kain pelana untuk kuda; kalung anjing peliharaan; kantong gendongan bayi; kantong pelana *; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kendali; kendali [harness]; kerai di sifat payung; koper; koper
berpergian; koper kecil; kulit kecokelatan; kulit mentah; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi;
kulit setengah jadi; payung matahari; 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; pelana; pembawa jas pelindung; pembungkus ekor  kuda; penutup
mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; pohon
pelana; portmanteaux; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel di kastor; ransel kecil; ransel sekolah; sabuk pelana;
sanggurdi; sanggurdi logam; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; selimut pelana; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; tali bahu; tali jalu;
tali kulit [sadel]; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu
roda; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan
oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas berburu
olahragawan; tas berpergian; tas buku sekolah; tas hidung [tas pakan]; tas kecil untuk pria; tas olahraga; tas perlengkapan
mandi dijual kosong; tas pullman; tas pundak; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas
spons; tas suvenir; tas wanita; tongkat rotan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi
untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===
===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim;
Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju
lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang;
Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong;
Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana
Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket,
selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat
Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk
kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang
denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang
dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika;
Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian);
G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset);
Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat
kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket
anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing;
Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; Syal; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan
peran; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung tangan; Kostum
untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak
(Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas
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kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang
dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian];
Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian
Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga;
Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-
shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang,
tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam
dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan
air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian
yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan
kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater
lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung
kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut
berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak
tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang
terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang
(penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat
pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki;
Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian
Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan keringat saat berolahraga; Potongan-
potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin;
Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit
gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung
tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung
tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan
mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat
Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot
musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi;
Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai;
Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal
dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-
Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking;
Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan
panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal
tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt
dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN
DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali
pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur
dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta
Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi
tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro
(Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo
(pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian
Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari
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kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat
sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki
untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk
wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-
kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra
bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan
bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo
rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita;
atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk
sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi;
baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju
hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang
dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-
piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur;
baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot;
balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari
pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah
payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas
[bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala
untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top;
bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus
lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices
[pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria;
bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai;
booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga
pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu
menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan;
celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam];
celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa
kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria;
celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas;
celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas;
celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana
kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana
kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang
(Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana
panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana
panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit;
celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana
pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek
bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek
geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola;
celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek
untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek
untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria;
celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana
tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana
yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu
olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra;
daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju];
durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik;
foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun
bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit;
gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun
rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun
untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian];
gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak
sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono];
haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-
geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk
pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket
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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, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola
dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas
hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria;
jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar
yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi
dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi;
jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko
tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain
luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain
tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos
kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu
(sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong
bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki;
kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American
football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus
bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang;
kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki
pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki
tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap
keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa
lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian);
kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja
berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase;
kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk
dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah
musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
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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 dokter [seragam]; 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 yang dilengkapi LED; pakaian
yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian];
parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal;
pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat
kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam;
penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya
Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang
tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu
bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama
bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama
untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba;
puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte;
rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf;
rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi
berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam;
rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat
dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal;
sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal
jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus;
sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal
pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan
bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan
perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung
tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim
dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard;
sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung
tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat
dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang
untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu
atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola
voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu;
sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing;
sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu
bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria;
sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup
baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu
creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu
dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot;
sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
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hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu
kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan
kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu
lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu
pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda;
sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu
ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis;
sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu
untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria;
sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal
sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit
asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan
untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot
berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki
lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah
tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di
kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki
[bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi
militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian];
topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang
pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat
tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo;
tumit timbul dari karet atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari
segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-
topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi
bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi
headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:20:20
540   EtiketDID2022087388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Tekno BSD Industrian Complek.Jl Tekno Utama Blok B No.1 Lantai 1A Bumi
Serpong Damai Sektor XI.Setu. Tangeran Selatan Banten 15314, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15314

PT.BEHN MEYER AGRICARE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CONSERVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Putih,Merah,Kuning,Hijau,Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk untuk penggunaan

pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:23:51
540   EtiketJID2022087389
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mirah Delima No. 17 Blok C II, Permata Hijau, RT.008/RW.010, Kel. Grogol Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Soegianto Nagaria

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA SOMMELIER ASSOCIATION & GAMBAR
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 Pendidikan; Jasa pelatihan; hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada

anggotanya; melakukan tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara mencicipi
anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:25:24
540   EtiketDID2022087390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CETEPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, putih, merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===air penyaringan unit untuk akuarium; aparatur filtrasi akuarium; cartridge filter akuarium; filter air; filter akuarium; filter

udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; lampu akuarium; pemanas akuarium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:25:37
540   EtiketDID2022087391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANAITAN 370 BLOK F3 PONDOK AREN, KEL. CILUAR, KEC. KOTA BOGOR
UTARA, BOGOR, JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat

NAUFAL PUTRA HADIKUSUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILD DEER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WILD DEER = merupakan sebuah penamaan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bretel [suspender]; Kaos tanpa lengan; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian luar; Pelindung telinga [pakaian]; artikel

pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; baju kaos (t-shirt); band leher [bagian dari pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi
pakaian; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana khaki;
celemek [pakaian]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian
dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets
untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [bagian dari pakaian];
ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas tiga potong [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaos;
kaos grafis; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos singlet; kemeja; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kerah
[pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum
rakyat [pakaian]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bulu; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian kertas;
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 pria; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pas
untuk pria; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca;
pakaian tenun; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
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anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian
wol; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon;
paramentos [pakaian]; penghangat lengan [pakaian]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian;
sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; teddies [pakaian
dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 14:25:57
540   EtiketDID2022087392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAMPUNG JATAKE RT.02 RW.02, KEL. JATAKE, KEC. PAGEDANGAN, KAB.
TANGERANG, BANTEN., Kabupaten Tangerang, Banten

PT. EDELWAIS ANUGRAH BERKAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TALENTA dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Cat; Cat semprot; Pengencer cat; cat aluminium; cat anti karat; cat berbasis resin sintetis; cat besi;

cat duco; cat emulsi; cat kayu; cat lantai; cat resin sintetis; cat, pernis, pernis; pelapis epoksi untuk lantai beton; pelapis kayu
[cat]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:10:08
540   EtiketDID2022087453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Selatan Rt. 003/007, Kel. Krendang, Kec. Tambora,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HOSIANTA

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 :

: WST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Perlengkapan untuk bola lampu pijar; RUMAH LAMPU KENDARAAN;

Selongsong lampu; bohlam indikator kendaraan; lampu; lampu belakang untuk kendaraan; lampu depan otomotif; lampu
depan untuk tujuan pencahayaan; lampu kendaraan; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu pijar; lampu sorot; lampu
tembak; lampu untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:10:34
540   EtiketDID2022087454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Kertasari, 003/004, Kel. Mertasinga, Kec. Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat

Cynthiawati Dewi Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAICELLS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali
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nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya
dari jarak jauh; peralatan penerima dan pemancar radio; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:11:05
540   EtiketJID2022087455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeSPACE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Pertanggungan asuransi kecelakaan; asuransi kesehatan; informasi asuransi jiwa;

jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi jiwa; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa penyelesaian klaim asuransi;
konsultasi asuransi jiwa; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan penyelesaian asuransi jiwa; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; memberikan informasi reasuransi;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan
asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; menyediakan informasi keuangan
dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari
basis data komputer atau Internet; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; penjaminan asuransi jiwa;
penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:11:56
540   EtiketDID2022087456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN.Tebet Barat VII E No.20 RT 002 RW 002 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan
Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810

Yudhi Octavianus Mandey

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JIVVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian luar; alas kaki untuk wanita; atasan [pakaian]; celana kasual; pakaian formal;

pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian mode/fesyen; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; topi mode===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:12:12
540   EtiketJID2022087457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tower E Lot. 18 Parc Place, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD,
RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta  Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT Properti Solusi Manajemen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: iVestment
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Yellow-Green, Dark Imperial Blue
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); administrasi bisnis perusahaan real estat; administrasi sewa guna
real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang
prospek real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; manajemen penjualan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:12:56
540   EtiketDID2022087459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Debegan Rt. 04, Rw. 02, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Surakarta, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

PT. Panca Bersoedaraan Sedjati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENGKUDU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hijau, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari
kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Lembar karton untuk
kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan;
amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan
kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari
pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
pembungkus kertas; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan
makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan
sebagai kemasan untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film selulosa asetat untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau
plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan;
kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk digunakan dalam
sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong makan
siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
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umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus;
kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus
kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas
mulsa; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan
rumah tangga dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kit
pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus;
kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus
dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus;
kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar kontrol kelembaban
kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan;
lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label,
grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis
perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan wadah kardus;
penutup kertas untuk wadah; perekat lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan
(wrapping); resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; serbet kertas; stiker holografik yaitu, lembaran perekat
plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.;
stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film
plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah bergelombang; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang
terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:15:09
540   EtiketDID2022087460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun I, RT 01, RW 01, Desa Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar,
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, 34163

Puspita Anggun Tiara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Msun Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk perawatan kulit; body lotion untuk keperluan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan

kosmetik tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:15:55
540   EtiketJID2022087461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JASMIA RESIDENCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu tua, Abu muda, Biru, Hijau Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan melalui media elektronik; Jasa kios makanan

dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate,
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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
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Pengoperasian bisnis dari pusat
perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan makanan dan
minuman secara online; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global
termasuk Internet); Promosi secara online pada jaringan komputer; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga,
furnitur, barang elektronik; Toko serba ada; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web;
administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; iklan dan promosi perusahaan; iklan online; iklan real estat komersial atau
perumahan; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa
pembelanjaan melalui internet; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga
atau iklan; jasa periklanan; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel;
manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; 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; pencarian sponsor; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi
penjualan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi pameran dagang; toko-
toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:16:46
540   EtiketJID2022087462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Asuransi Jiwa IFG

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 :

: LifeSPACE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari,

atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; 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
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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; Verifikasi identitas pengguna biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan
dengan sistem pembayaran; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik,
transaksi kartu kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan
perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan proses pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui
pesan instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:17:17
540   EtiketDID2022087463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mutiara Taman Palem Blok C 19 No. 110, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

NG YOKING CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: geenee kids + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mohon lihat pendaftaran merek GEENEEKIDS - IDM000571138 dan LOGO - IDM000888985
591 Uraian Warna : Coklat, krem, pink, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Bedong; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kaos tanpa lengan;

Kerudung kepala; Mukena; Pashmina; Sarung tangan bayi; Songkok (Peci); Sweater; Tutup kepala; alas kaki; baju kaos
[pakaian]; bra; cadar; celana; celana dalam; dalaman jilbab; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas
[pakaian]; jas hujan; jilbab; kain tadah liur bayi; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kemeja; pakaian;
pakaian dalam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anak-
anak; piyama untuk orang dewasa; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
rajutan; sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:18:36
540   EtiketDID2022087464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK KALIKATIR RT 003/006 NAMBANGAN SELOGIRI KABUPATEN WANOGIRI
JAWA TENGAH, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

CV. TEMUWUH JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rukun Tani
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:18:48
540   EtiketDID2022087465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Selatan Rt. 003/007, Kel. Krendang, Kec. Tambora,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HOSIANTA

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 :

: WST
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; Kabel listrik; Perangkat pengubah arus (listrik); TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP

UP; ballast elektronik untuk lampu; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu halogen; inverter [listrik]; kabel dan kabel listrik;
kabel elektronik; trafo distribusi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:18:51
540   EtiketJID2022087466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Beltway Office Park, Gedung C, Jalan Ampera Raya No. 9-10, Kelurahan Ragunan,
Kecamatan. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12550

PT Kartika Bina Medikatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MP+ MEDIKA PLAZA INDONESIA EST.1997 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Abu-abu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan

medis; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik;
Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Perdagangan besar
alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; jasa pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa penjualan alat-alat kedokteran;
kompilasi laporan medis; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan rumah sakit; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan penagihan medis untuk rumah sakit; layanan periklanan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen biaya medis;
manajemen bisnis rumah sakit; memelihara catatan dan file medis pasien; pemasaran di bidang jasa medis; promosi
persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:19:55
540   EtiketDID2022087467

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN TALAUD NO. 9 PUSAT PASAR, MEDAN KOTA, MEDAN, SUMATERA
UTARA, Kota Medan, Sumatera Utara

Lucian Lewis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EZWRAPPER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Wadah kemasan dari logam; foil logam untuk membungkus; kertas aluminium foil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:21:33
540   EtiketDID2022087468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNSUN JETEPE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pompa air  ; Pompa penyuplai udara untuk kolam ikan / udang; Pompa saringan; batu aerasi udara akuarium [pompa];

diafragma pompa; impeller pompa; listrik pompa untuk akuarium; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa aerasi
untuk akuarium; pompa air dc; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa akuarium; pompa celup dc; pompa
hisap; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa
udara akuarium; pompa udara untuk hidroponik; pompa, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:21:52
540   EtiketDID2022087469

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Baratajaya 3/73,Kelurahan Gubeng,Kecamatan Gubeng,Surabaya, Kota Surabaya,
Jawa Timur

PT.SENTRA KARYA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDTASTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bumbu; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Ekstrak

rempah-rempah; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Sediaan aromatik
untuk makanan; Sirup berwarna keemasan; campuran bumbu; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman;
ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
selain minyak esensial; pemanis alami; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk
minuman; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; sambal; saus terkonsentrasi; sirup (sirup kental); sirup maple; sirup untuk
topping; tepung bumbu; vanili; vanilla bubuk (Bumbu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:23:33
540   EtiketDID2022087470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Icon Business Park Blok B No.11 Jl. Raya Cisauk, Desa Cisauk, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15341

PT Sarana Indonesia Maju

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRETTY CAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KUCING CANTIK
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kotoran kucing; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; biskuit kucing; kucing;

makanan kaleng untuk kucing; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; minuman untuk kucing; susu bubuk untuk
anak kucing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:23:45
540   EtiketDID2022087471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. MULTATULI INDAH BLOK B NO. 25 RT. 001/010 , Kota Medan, Sumatera
Utara

RUDY CITRA

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

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : TEA & TOAST SENTRAL
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 dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral

[minuman]; 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; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Konsentrat
untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman 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
beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum
Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan
dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa
alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman
berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda;
Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah
atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis
buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam
gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik;
Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh;
Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi
lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman
malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-
alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang
diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan
bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan
berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah;
Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman
sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal selama
proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma
yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda; Minuman soda
non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan
medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minuman-
minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; 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; 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 dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa
[minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dan air soda
dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan
mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air murni (minuman); air soda; bahan
dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bir berbahan dasar buah; 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 ginseng untuk minuman
(bukan untuk keperluan medis); ekstrak malt untuk membuat minuman keras; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah
untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-
alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial;
esensi untuk membuat minuman; jus agave [minuman]; jus anggur; jus apel; jus blackcurrant; jus buah campuran; jus buah
markisa; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus
semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan
untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk membuat
minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; limun; 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 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;
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minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman
berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti
susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti
susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang
mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol;
minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman
buah es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat
minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis;
minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda;
minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak
sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple);
minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh
para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-
alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman
kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung
ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman
nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman
protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman tanpa-
alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; 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 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]; sari buah apel,
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; 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 limun; 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]; soda krim; 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

02/11/2022 15:24:37
540   EtiketDID2022087472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Debegan Rt. 04, Rw. 02, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Surakarta, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

PT. Panca Bersoedaraan Sedjati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPER PMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
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Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari
kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Lembar karton untuk
kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan;
amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan
kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari
pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
pembungkus kertas; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan
makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan
sebagai kemasan untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film selulosa asetat untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau
plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan;
kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk digunakan dalam
sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong makan
siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus;
kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus
kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas
mulsa; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan
rumah tangga dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kit
pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus;
kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus
dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus;
kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar kontrol kelembaban
kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan;
lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label,
grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis
perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan wadah kardus;
penutup kertas untuk wadah; perekat lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan
(wrapping); resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; serbet kertas; stiker holografik yaitu, lembaran perekat
plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.;
stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film
plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah bergelombang; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang
terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:25:14
540   EtiketDID2022087473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RDTX Place, Lantai 5-9, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.3, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi; air mineral

bersoda; 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; 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

02/11/2022 15:26:14
540   EtiketJID2022087474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pandeglang 4 RT/RW 001/002 Kel. Penanggungan Kec.Klojen, Kota Malang,
Jawa Timur, 65113

ILMA DHANIAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANENAKAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Kanenakan merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth untuk penjualan es krim; Eceran dan grosir toko roti; Layanan

penjualan eceran produk roti; Toko kue; Toko kue online; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; layanan
eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan ritel disediakan oleh toko roti; stan penjualan kue-kue; stan penjualan
makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:26:31
540   EtiketJID2022087475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH. Agus Salim Nomor 240, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
PT Global Media Visual

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOLA DIGITAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kata MOLA Berwarna BIRU, Kata DIGITAL berwarna gradasi hijau dan biru, Logo berwarna biru hijau dan gradasi warna biru

hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi

tentang entertainmen; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Memberikan informasi hiburan
melalui situs web; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Penyedia konten melalui situs web;
Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; jasa reservasi untuk tiket
konser, tiket pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; memberikan informasi hiburan melalui situs web; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara

Halaman 557 dari 840



hiburan lainnya; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan klip video dan konten digital multimedia lainnya yang tidak dapat diunduh
online; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan
komputer global; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; 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; pengaturan
pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:29:21
540   EtiketDID2022087476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Simprung Diporis Blok A3 No. 09, Kel. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten, 15122

Donny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEW AVENUE ART OF LIVING + HURUF NON LATIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===dicetak wallpaper dekoratif; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif

ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper tekstil; wallpaper vinil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:29:49
540   EtiketDID2022087477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pramuka Lrg.Amalia No.5,RT.001,RW.001,Kelurahan Lamokato,Kecamatan
Kolaka,Kolaka,Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara

 APRILYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EULAYLIA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tosca,Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun untuk muka; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;

bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik];
lipstik; parfum; sabun mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:30:12
540   EtiketDID2022087478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Tulis I No. 7, Pecenongan, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

PT. MASCOT INTERNATIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As persneling untuk kendaraan;
BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Ball joint untuk kendaraan; Ban-ban mobil; Batang penggerak untuk
mobil; CLUTCH BOOSTER (booster kopling); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP KIT FOR CLUTCH
MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); Gear
kopling Untuk Kendaraan; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kopeling untuk mobil; Panel interior untuk
mobil; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelat kopling; Pengatur keseimbangan mobil; Poros penggerak untuk
kendaraan darat; Poros untuk mobil; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; Sabuk pengaman untuk tempat duduk
kendaraan; Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Spatbor untuk kendaraan; Stabilizer roda depan dan
belakang; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm keamanan
untuk kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat keamanan kendaraan untuk anak-anak; anti-lock sistem [ABS]
untuk mobil pengereman; as roda untuk kendaraan; bagian-bagian rem; bak kopling kendaraan; baling-baling kendaraan;
balon kendaraan; ban dalam untuk ban kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan poros untuk kendaraan
darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; batang torsi untuk kendaraan; bilah
penghapus kaca depan mobil; bola setir kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; bumper untuk mobil; casis untuk
kendaraan darat; cover untuk kendaraan roda kemudi; crankcases untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin;
drone fotografi; drone pengiriman; dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat;
gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; gigi siklus; kabel kopling; kabel rem; kaca depan untuk mobil;
kaca spion samping untuk mobil; kampas rem untuk mobil; kantong udara [alat pengaman untuk mobil]; karet untuk rem
kendaraan; kendaraan elektrik; kerudung untuk kendaraan; klakson untuk mobil; kopling poros atau penyambung poros
[kendaraan darat]; kotak perlengkapan untuk kendaraan; lapisan kopling untuk kendaraan darat; mekanisme kopling untuk
mobil; mesin diesel untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan darat; mobil listrik; motor listrik untuk mobil; motor untuk
kendaraan darat; pedal rem untuk kendaraan darat; pelek roda; penahan kepala untuk kursi kendaraan; penutup sistem
kopling; penutup untuk rumah kemudi kendaraan; perangkat airbag untuk mobil; peredam kejut untuk mobil; persneliing untuk
kendaraan darat; poros transmisi untuk kendaraan darat; power windows untuk kendaraan bermotor; rantai mobil; rantai
penggerak untuk kendaraan darat; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rem cakram untuk kendaraan; rem untuk
kendaraan; restraints anak untuk kursi kendaraan; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi poros; roda gigi
reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan darat; roll bar kendaraan;
sabuk pengaman kendaraan untuk anak-anak; sarung jok untuk kendaraan; sepatu gir untuk kendaraan bermotor; sepatu rem
untuk kendaraan; sepeda motor listrik; silinder rem untuk kendaraan; sirkuit hidrolik untuk mobil; sistem alarm kendaraan
bermotor; sistem rem untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk mobil; spoiler untuk kendaraan; stabiliser shock; stut
kopling hidrolik; tanda arah belok kendaraan; tempat bagasi untuk kendaraan; transmisi kopling dan roda gigi kopling
[kendaraan darat]; transmisi untuk kendaraan darat; universal joint (dipakai dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat
sebagai pelindung); wiper kaca depan mobil; wiper lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:30:33
540   EtiketJID2022087479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN GETASOMBO RT 003 RW 004 DESA SENDANGDAWUHAN KECAMATAN
ROWOSARI, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51354

DWI WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kedai Seblak Dower
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:31:01
540   EtiketDID2022087480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Adinogoro By Pass No. 196RT / RW 001 / 003 , Kelurahan KTK, Lubuk Sikarah,
Kota Solok, Sumatera Barat, 27315

Armella

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RENDANG DAREK RAJO BINTANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang
Sapi; Rendang Suwir Ikan Salai; rendang; rendang belut; rendang jamur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:31:09
540   EtiketDID2022087481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN TALAUD NO. 9 PUSAT PASAR, MEDAN KOTA, MEDAN, SUMATERA
UTARA, Kota Medan, Sumatera Utara

Lucian Lewis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HANDI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Wadah kemasan dari logam; foil logam untuk membungkus; kertas aluminium foil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:32:11
540   EtiketDID2022087482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPOMPA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pompa air  ; Pompa penyuplai udara untuk kolam ikan / udang; Pompa saringan; batu aerasi udara akuarium [pompa];

diafragma pompa; impeller pompa; listrik pompa untuk akuarium; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa aerasi
untuk akuarium; pompa air dc; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa akuarium; pompa celup dc; pompa
hisap; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa
udara akuarium; pompa udara untuk hidroponik; pompa, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:33:54
540   EtiketDID2022087483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl kly sudarso lingk iv, Kota Medan, Sumatera Utara
Vincent otto liemiago

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERUPUK NARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : oranye, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Soto Mie; Bumbu mie

goreng; Bumbu mie kuah; Emping (kerupuk dari melinjo); KERUPUK BAWANG PORANG; KERUPUK NASI PORANG; Keripik
dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; 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;
Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan
dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie;
kerupuk; kue kering.; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang
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didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie;
Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang;
Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie
Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering
(organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti
kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie
yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Nasi, pasta dan mie; bihun; bihun
[mie]; bihun beras [mie Beras]; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; chow mein
[hidangan berbasis mie]; chow mein mie; 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 stick tongkol; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; makanan ringan berbahan
dasar mie; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie Cina; mie ayam; mie bebas
gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang;
mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie
soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang
mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; senbei [kerupuk nasi]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); teh yang
ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:34:15
540   EtiketDID2022087484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Debegan Rt. 04, Rw. 02, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Surakarta, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

PT. Panca Bersoedaraan Sedjati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah muda, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari
kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Lembar karton untuk
kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan;
amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan
kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari
pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
pembungkus kertas; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan
makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan
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sebagai kemasan untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film selulosa asetat untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau
plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan;
kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk digunakan dalam
sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong makan
siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus;
kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus
kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas
mulsa; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan
rumah tangga dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kit
pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus;
kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus
dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus;
kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar kontrol kelembaban
kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan;
lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label,
grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis
perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan wadah kardus;
penutup kertas untuk wadah; perekat lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan
(wrapping); resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; serbet kertas; stiker holografik yaitu, lembaran perekat
plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.;
stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film
plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah bergelombang; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang
terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:34:21
540   EtiketJID2022087485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JASMIA RESIDENCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu tua, Abu muda, Biru, Hijau Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan toko; Jual beli rumah apartemen; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan

penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Penyewaan
ruang pertemuan; Penyewaan ruangan serba guna; agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa agen real estat; jasa agen
real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan
komersial dan pusat perbelanjaan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa manajemen
real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat
komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa
penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan tempat bisnis; layanan agen
perumahan; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan manajemen apartemen; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat
perbelanjaan; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estate,
termasuk di bidang pusat perbelanjaan; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan gedung; pengelolaan
tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; pengoperasian real estate, yaitu pendirian
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian tanah dan bangunan
pemukiman; penyewaan gedung; penyewaan kantor; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba
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ada; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman; sewa guna tanah dan pemukiman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:36:20
540   EtiketDID2022087486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Air Panas RT/RW:002/002, Kel/Desa: Bangkai, Kec: Watang Pulu, Kab.
Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan  , Kabupaten Sidenreng Rappang,
Sulawesi Selatan, 91661

ERLIS S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jmey Beauty care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Gel pelangsing (kosmetik ); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak

untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah
(kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion untuk wajah; Lotion
pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pomade
bibir; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
mandi; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Tabir
surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; balm cukur; bedak mandi;
bedak tabur; 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 wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cologne setelah bercukur; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-
on; deodoran tubuh; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi wajah; foundation cair; garam mandi; garam mandi tanpa obat;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-
cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk wajah; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mandi; krim wajah; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion
dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion restorasi rambut tanpa
obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak mandi tanpa obat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; parfum; parfum
cair; pasta gigi tanpa obat; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah tidak mengandung obat; pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil eyeliner; pensil untuk bibir; perona pipi; primer kuku [kosmetik];
primer make-up; produk sabun; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk
mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun
lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sediaan cukur; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; 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 tanpa obat; sediaan menghapus make-up;
sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
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digunakan pada tubuh; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan
wajah tidak mengandung obat; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan untuk mengeriting
dan mengatur rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala
dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah
bercukur; susu tubuh; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:36:47
540   EtiketDID2022087487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bojongsari RT. 002 RW. 004, Kel. Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa
Barat, 16516

AMANDA VALENTIANA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TACOSHI & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf Hiragana dibaca Oishii = Enak
591 Uraian Warna : Hitam dan Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue mochi; Nasi Karage; Nasi Katsu; Nasi Teriyaki; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Sushi; campuran adonan

untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; gyoza; kasutera [kue bolu Jepang]; makan siang dalam kotak yang terdiri dari
nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; mie
udon; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; onigiri
[bola nasi]; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:36:59
540   EtiketJID2022087488

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RDTX Place, Lantai 5-9, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.3, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; 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; Pemasangan poster; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan
banner; iklan billboard elektronik; iklan komersial televisi; iklan radio; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; pemasaran
promosi; penataan etalase toko; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi 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

02/11/2022 15:38:12
540   EtiketDID2022087489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Wisma Melati B7 No. 93 B, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan
Pancoran Mas , Kota Depok, Jawa Barat

PT BRAVA INTI MASTAKA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: cymbio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pantone dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol tinta diisi dengan tinta; kartrid tinta terisi untuk mesin fotokopi; kartrid tinta terisi untuk printer dan mesin fotokopi;

kartrid toner terisi untuk printer dan mesin fotokopi; paket tinta (diisi) dalam kemasan ritel; pasta [tinta] printer; tinta cetak; tinta
untuk printer dan mesin fotokopi; toner; toner untuk printer dan mesin fotokopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:39:28
540   EtiketDID2022087490

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3-1, No. 5 Standard Workshop, No. 12 Fuxin Road, Liuzhou City, China
Guangxi Shanyuan Food Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter China dan 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 : ===Bihun tepung kacang instan; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Mie; bihun; bihun [mie]; bumbu masak; bunga atau

daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; es krim; gula merah; kopi; kue bulan; kue pastry; madu; makaroni; mie instan;
minuman berbahan dasar teh; nasi instan; permen; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:40:00
540   EtiketDID2022087491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAWO NO.2 008/005, CIPETE UTARA, KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150

FERNANDO SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GoFruit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Kuning; Orange; Hijau; Ungu; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman dan jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:42:58
540   EtiketD102022087492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Raya Raci Pondok 004/003 Raci, Bangil Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur, 67153

Ahmad Hasan Baharun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAHARUN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana jeans; Hijab olahraga; Pakaian dalam; Pakaian tidur; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos

yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Peci; Songkok
(Peci); T-shirt; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas
Jepang dan sandal; baju; baju busana muslim; baju kaos [pakaian]; baju setelan; baju untuk anak-anak; baju untuk orang
dewasa; beanies; blus; cardigan; celana haji; celana panjang; celana pendek; gaun; hoodies; jaket; jaket, jaket olahraga, jaket
stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jas; jas hujan; kaos kaki; kemeja; koko habaib; mantel panjang; pakaian;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian olahraga muslim; rok;
rompi; sarung; sepatu; sepatu bot *; setelan kaos bertudung (hoodies); syal; syal dan jilbab; syal pashmina; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:43:29
540   EtiketJID2022087493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH. Agus Salim Nomor 240, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
PT Global Media Visual

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOLA DIGITAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kata MOLA Berwarna BIRU, Kata DIGITAL berwarna gradasi hijau dan biru, Logo berwarna biru hijau dan gradasi warna biru

hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain situs web; Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Membuat situs web; Pemeliharaan situs web;

desain dan konstruksi homepage dan situs web; desain dan pembaruan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan
homepage dan halaman Internet; desain dan pembuatan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan
situs web; desain dan pemeliharaan homepage internet; desain homepage; desain homepage dan halaman Internet; desain
homepage dan halaman web; desain homepage dan situs web; desain situs web; desain situs web komputer; 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 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; konversi lintas platform dari
konten digital ke bentuk lain dari konten digital; membangun dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web;
memperbarui situs web; memproduksi atau memelihara situs web; menyediakan portal web bagi pengguna untuk mengakses
informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; merancang dan memelihara situs web; pembuatan desain
dan pemeliharaan situs web; pembuatan konten digital pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan program
komputer; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web;
pemeliharaan situs web; pengembangan dan pemeliharaan situs web; pengembangan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:44:07
540   EtiketJID2022087494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO BUSINESS PARK KEBON JERUK , JL MERUYA ILIR RAYA , MERUYA
UTARA , KEMBANGAN ,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. IDEAGA ALTEKNO NUSAKARSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOCABABY + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK , MERAH MUDA , KUNING , PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Penjualan eceran,

grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
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tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi;
Toko perlengkapan bayi; 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; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 15:45:42
540   EtiketDID2022087495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPOMPA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===air penyaringan unit untuk akuarium; aparatur filtrasi akuarium; cartridge filter akuarium; filter air; filter akuarium; filter

udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; lampu akuarium; pemanas akuarium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:05:16
540   EtiketJID2022087513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lebak Arum 2/54, RT/RW: 003/004, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60134

ARIFIANTO PUTRO WIJOYO

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 :

: ULTIMATE SHINE SINCE 2008 CAR CARE REVOLUTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan untuk

menyediakan makanan dan minuman; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:09:31
540   EtiketDID2022087514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wahab Affan No. 8, Km.28 , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17132
PT Arnott’s Indonesia
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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 :

: NYAM NYAM JOYFULL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Kue; Kue kering (pastri); Wafer (kue); biskuit asin; biskuit malt; biskuit-biskuit; cokelat; crispbread; gula-gula;

gula-gula tidak mengandung obat; kerupuk; kue gandum; kue kering; kue pretzel; kue wafer berlapis cokelat; makanan yang
dipanggang; praline (permen); roti*; shortbread biskuit; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; wafer; wafer gulung
[cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:10:29
540   EtiketDID2022087516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUMPA SUNSUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pompa air  ; Pompa penyuplai udara untuk kolam ikan / udang; Pompa saringan; batu aerasi udara akuarium [pompa];

diafragma pompa; impeller pompa; listrik pompa untuk akuarium; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa aerasi
untuk akuarium; pompa air dc; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa akuarium; pompa celup dc; pompa
hisap; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa
udara akuarium; pompa udara untuk hidroponik; pompa, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:10:40
540   EtiketDID2022087517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Debegan Rt. 04, Rw. 02, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Surakarta, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

PT. Panca Bersoedaraan Sedjati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LJEMPRIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : jingga, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
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kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari
kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Lembar karton untuk
kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan;
amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan
kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari
pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
pembungkus kertas; bahan plastik untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan
makanan; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan
sebagai kemasan untuk makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film selulosa asetat untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau
plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong]
kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan;
kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk digunakan dalam
sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong makan
siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus;
kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus
kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas
mulsa; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan
rumah tangga dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kit
pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus;
kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus
dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus;
kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar kontrol kelembaban
kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan;
lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label,
grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis
perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan wadah kardus;
penutup kertas untuk wadah; perekat lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan
(wrapping); resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; serbet kertas; stiker holografik yaitu, lembaran perekat
plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.;
stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film
plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; wadah bergelombang; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang
terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:15:08
540   EtiketDID2022087518

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GADING KIRANA TMR. A. 10/9, RT.006 RW.003, KEL/DESA KELAPA GADING
BARAT,  KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JAN CHOURYSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kebaya; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian

renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam
wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga,
celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif,
yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk
yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset,
ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada
saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; baju; daster; pakaian bayi; pakaian denim; pakaian jadi;
pakaian seragam; pakaian untuk bayi; 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, 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; sandal; sarung tangan [pakaian];
sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:15:17
540   EtiketJID2022087519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JASMIA RESIDENCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu tua, Abu muda, Biru, Hijau Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa Instruktur; Jasa Pendidikan; Jasa kursus; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Layanan

klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan
fisik; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Menyediakan
fasilitas hiburan dan rekreasi; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyewaan mesin dan peralatan permainan; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan
dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan perpustakaan keliling; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; menyediakan area rekreasi di alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas
bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kolam
renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan layanan taman air; menyediakan taman untuk penerimaan publik; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk
pendidikan atau hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; penerbitan multimedia dari barang cetakan,
buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; 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
permainan (games), kontes dan kompetisi; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyewaan
fasilitas olahraga; penyewaan kolam renang; penyewaan mesin karaoke; taman-taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:15:21
540   EtiketDID2022087520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tales 4 No 12 RT 003/RW 010 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60244

Cisya Paramita
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EARTHEN & CO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : EARTHEN & CO = Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam Putih (tidak klaim nama)
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan eceran secara online===

===sorgum, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:16:38
540   EtiketDID2022087521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUMPA SUNSUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===air penyaringan unit untuk akuarium; aparatur filtrasi akuarium; cartridge filter akuarium; filter air; filter akuarium; filter

udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; lampu akuarium; pemanas akuarium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:17:03
540   EtiketDID2022087522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA SEMAT, TEMPEKAN V GANG GEREJA, TUKAD ASRI BLOK D NO. 23D,
CANGGU PERMAI, TIBUBENENG, KUTA UTARA, Kabupaten Badung, Bali

ELIZABETH MARIA VERHAAG

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 :

: INOLOGY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis;

Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan
berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan
termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam
pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk
penggunaan medis; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen
makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen
mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen-suplemen serat makanan
diet; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen
makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen
makanan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; kolagen untuk keperluan medis;
kolagen yang dapat dimakan; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan; produk dan
suplemen makanan kesehatan; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; sediaan-sediaan pengganti makanan
(suplemen); serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan
dalam pembuatan suplemen makanan; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan;
suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan
berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis
quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis;
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suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet;
suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk
manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan
terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium;
suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman
bubuk; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk
perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen
makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri
dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen makanan, bukan
untuk kegunaan medis; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:20:09
540   EtiketDID2022087523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AIA Building, No. 1, Stubbs Road, Hong Kong
AIA Company 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 :

: AIA+ dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 9, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asuransi; analisa keuangan; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; informasi keuangan; investasi dana;

jasa asuransi; jasa investasi modal; jasa kartu kredit; jasa keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan
dengan asuransi; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa pembayaran pensiun; kliring,
finansial; layanan aktuaria; layanan broker asuransi; layanan pialang; manajemen keuangan; penilaian keuangan; perbankan;
reksa dana; sewa-guna real estat; urusan keuangan; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan keuangan,
peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan; urusan moneter; urusan real
estat===
===Komputer dan perangkat periferal komputer; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penyiaran dan
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streaming sesi konten media digital; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; kupon seluler yang dapat diunduh;
media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog
kosong; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak yang
dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; publikasi elektronik,
dapat diunduh===
===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 konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan
perawatan kesehatan yang dikelola; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness); memberikan informasi medis
melalui situs web; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan informasi
terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran (wellness)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:25:44
540   EtiketDID2022087525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Ciampel Rt.03/01 Desa Sindangmulya Kec. Kutawaluya, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41358

Karwita Suprianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karwita Legenda Beras Karawang
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:26:47
540   EtiketDID2022087526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wahab Affan No. 8, Km.28, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17132
PT Arnott's Indonesia

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 :

:  Nyam Nyam POPSmiley
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Kue; Kue kering (pastri); Wafer (kue); biskuit; biskuit asin; biskuit malt; cokelat; crispbread; gula-gula; gula-

gula tidak mengandung obat; kerupuk; kue gandum; kue kering; kue pretzel; kue wafer berlapis cokelat; makanan yang
dipanggang; praline (permen); roti*; shortbread biskuit; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; wafer; wafer gulung
[cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:31:36
540   EtiketDID2022087527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Permai Timur 2 / 75, RT.001 RW.001, Kel/Desa Sono Kwijenan, Kec.
Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60189, Kota Surabaya, Jawa Timur

KRISTIANTO HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALKALINK
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aki mobil; aki motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:32:31
540   EtiketJID2022087528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JASMIA RESIDENCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu tua, Abu muda, Biru, Hijau Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa akomodasi sementara; Jasa bar; Jasa penyediaan fasilitas ruang

jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi dan konvensi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Kedai yang menyediakan makanan
dan minuman; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan yang menyediakan makanan dan
minuman dengan truk berjalan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar,
resepsi, pesta, dan pertunjukan; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat
(meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Warung makan; jasa penyiapan makanan dan minuman;
kafe; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan hotel; layanan jus bar; layanan pemesanan kamar hotel; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan restoran swalayan; lounge; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyediakan akomodasi
sementara di apartemen berlayanan; pemesanan jasa katering; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui
Internet; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; penyewaan alat penerangan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat;
penyewaan kursi dan meja; penyewaan peralatan makan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna;
penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; pusat makanan/jajan;
rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:32:33
540   EtiketDID2022087529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5022, FLOOR 5, NO. 01 FACTORY BUILDING, XINTIANXIA INDUSTRIAL CITY,
WANKECHENG COMMUNITY, BANTIAN STREET, LONGGANG DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

SHENZHEN YOUMI TIMES TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; asbak untuk

perokok; cerutu elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; pipa merokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:34:36
540   EtiketDID2022087531
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Batikan 92, RT. 008 RW. 002, Pandeyan, Umbul Harjo., Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta

Taufik Budiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Andi Irhami SH
Jalan Kebon Kelapa No. 41 RT. 004 RW. 011  Grogol Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tasaki
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Oranye, HItam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===akumulator [baterai]; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; kotak Akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:37:34
540   EtiketDID2022087532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kapuk Raya GG Petak. RT. 004 RW. 002, Kapuk, Cengkareng., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Bugis Budiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Andi Irhami SH
Jalan Kebon Kelapa No. 41 RT. 004 RW. 011  Grogol Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sspec
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===akumulator [baterai]; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; kotak Akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:40:12
540   EtiketDID2022087533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kapuk Raya GG Petak. RT. 004 RW. 002, Kapuk, Cengkareng., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Bugis Budiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Andi Irhami SH
Jalan Kebon Kelapa No. 41 RT. 004 RW. 011  Grogol Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vspec
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===akumulator [baterai]; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; kotak Akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:49:05
540   EtiketDID2022087536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Harapan 2/EA-18, Desa/Kelurahan Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60187, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. CITRAPRASADA MAKMUR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jessica Lupita Tanaja S.Ak.
Jl. Pattimura Ruko Plaza Segi 8 Blok D Nomor 871  Kel. Sonokwijenan Kec.
Sukomanunggal, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRUTARU + TULISAN KANJI
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tulisan kanji Jepang artinya buah
591 Uraian Warna : Merah, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air berkarbonasi; Air botolan;

Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air
mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air minum atau air minum
bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi bio energi anti
oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa;
Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale 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;
Campuran untuk membuat minuman sorbet; Cola [minuman ringan]; Cola [minuman tanpa alkohol]; Ekstrak ginseng untuk
minuman; Jus bayam [Minuman]; Jus buah dan minuman buah; Jus kelapa [minuman]; Jus lemon [minuman]; Jus seledri
[minuman]; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin;
Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman
Martebe (jus); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman air kelapa;
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 buah; 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 madu,
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 kering tidak beralkohol; Minuman buah kering, tanpa
alkohol; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau
hijau; Minuman dan jus buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam
gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman gel lidah buaya; Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus anggur; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung
vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman jus buah tanpa alkohol; Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman jus
kelapa; Minuman jus prem asap; Minuman jus sayuran tanpa alkohol; Minuman jus sayuran, tanpa alkohol; Minuman jus tebu;
Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt;
Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol,
yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya
protein; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol;
Minuman ringan rendah kalori; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman salju; Minuman salju beku
sebagian; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan;
Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi
transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan
rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri;
Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol
berperasa teh; Minuman sorbet; Minuman tanpa akohol; Minuman tanpa alkohol dengan rasa cokelat; Minuman yang
dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda;
Minuman yang terbuat dari es dengan rasa; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minuman, tanpa alkohol; Minuman-
minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Sari sayur (minuman); Sediaan tanpa alkohol
untuk membuat 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;
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]; ades dan
minuman buah; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam
kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air
mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air
mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air
minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa
buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda
(berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma
jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin [minuman]; bahan dasar untuk membuat minuman
ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk anggur merah [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk
membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk
untuk membuat minuman berbahan dasar buah; bubuk untuk minuman berbuih; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered
orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; cordial
(minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan
untuk mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak malt untuk membuat
minuman keras; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi
(minuman non-beralkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-
alkohol untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi
untuk membuat 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
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[minuman]; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman;
konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman
buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam sediaan
minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan
dalam sediaan minuman ringan; limun; lithia water (sejenis air mineral); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman
anggur, tanpa fermentasi; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma;
minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman
berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar gula aren
ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete
[bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu];
minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti
susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu
tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman
berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman
berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi
rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa alkohol; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah;
minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus
buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol
di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman
dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol,
tidak mengandung soda; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman
elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi;
minuman energi bebas gula; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es Kelapa
Muda Asam Manis; minuman es Manado; minuman es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah; minuman es buah;
minuman es buah durian; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar
sayuran; minuman gel lidah buaya; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik
(untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman
jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda
tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus
cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman
kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-
alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa
tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam
potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai
pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol;
minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan
dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman
sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku yang
mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol;
minuman tanpa alkohol mengandung daging buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; 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 diperkaya dengan vitamin; minuman
tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan
kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey;
minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman
yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda
dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; pastilles
untuk minuman berbuih; ramune [Minuman bersoda Jepang]; root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau
tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan minuman tanpa alkohol
berbahan dasar serangga; sediaan untuk membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk
membuat minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; serbuk digunakan
dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; 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 dengan rasa buah; sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa alkohol;
sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman;
smoothie [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies
[minuman buah-buahan non alkohol]; still water (air tanpa karbonasi); 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

02/11/2022 16:49:24
540   EtiketDID2022087537
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Permai Timur 2 / 75, RT.001 RW.001, Kel/Desa Sono Kwijenan, Kec.
Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60189, Kota Surabaya, Jawa Timur

KRISTIANTO HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALKALINE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aki mobil; aki motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 16:56:20
540   EtiketDID2022087540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kartika 2/H -32, RT.007 RW.007, Kel/Desa Menur Pumpungan, Kec.
Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

LINA SARI RAHMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANOPUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol tinta diisi dengan tinta; Botol tinta untuk printer; Cat; Kartrid tinta (diisi) dalam kemasan ritel; Pewarna untuk lukisan;

Tinta cetak, selain tinta mesin stensil; cat bercahaya; kartrid tinta isi ulang untuk printer; kartrid tinta terisi untuk printer dan
mesin fotokopi; pasta [tinta] printer; tinta cetak; tinta cetak metalik; tinta duplikat; tinta intaglio; tinta isi ulang; tinta kering; tinta
sablon; tinta untuk digunakan dalam pencetakan offset; tinta untuk digunakan dalam pencetakan silkscreen; tinta untuk
menandai ternak; tinta untuk mesin fotokopi; tinta untuk printer; tinta untuk printer inkjet; toner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 17:06:01
540   EtiketDID2022087541

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kartika 2/H -32, RT.007 RW.007, Kel/Desa Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

LINA SARI RAHMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANOPUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas foto; Label kertas; Stiker perekat; brosur komputer; kertas HVS; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak dye-

sublimation; kertas fluorescent; kertas kado; kertas komputer; kertas pembungkus kado; kertas pencetak foto; kertas transfer
panas; kertas untuk mencetak foto; kertas-kertas kemasan; label dari kertas; label kertas berperekat; perekat stiker cetak;
stiker; tinta tulis; tinta*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 22:26:05
540   EtiketDID2022087622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau Blok E/41, Rt.011, Rw.004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

SUZANNA TANOJO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VICTORIA INDUSTRI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Zat kimia industri; Zat kimia yang digunakan dalam industri; bahan kimia industri; bahan kimia untuk digunakan dalam

industri perekat; perekat untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 22:27:02
540   EtiketDID2022087623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mega Jaya Industrial Park Blok D No. 3A & 5, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29431
PT. Adhi Mukti Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: H&B
Merek Kata

566 Arti Bahasa : H&B = Merupakan suatu penamaan ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaleng tembakau; Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam

Rokok Elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat
dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan tembakau
perasa; Tembakau linting; Tembakau molase; Tembakau perasa; asbak untuk perokok; cairan rokok elektronik [e-liquid];
cerutu; cerutu elektronik; cerutu-cerutu kecil; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok;
hardcase untuk rokok elektronik; herbal untuk merokok; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak
cerutu; kotak rokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok;
pemantik untuk rokok; perangkat merokok elektronik; produk-produk tembakau; produk-produk tembakau yang dipanaskan;
rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; sarung untuk rokok elektronik; tabung rokok; tas
untuk rokok elektronik; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau mentolasi;
tembakau rokok; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; tembakau yang
dipanaskan; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 22:33:01
540   EtiketDID2022087626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mega Jaya Industrial Park Blok D No. 3A & 5, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29431
PT. Adhi Mukti Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OYO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : OYO = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaleng tembakau; Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam

Rokok Elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat
dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan tembakau
perasa; Tembakau linting; Tembakau molase; Tembakau perasa; asbak untuk perokok; cairan rokok elektronik [e-liquid];
cerutu; cerutu elektronik; cerutu-cerutu kecil; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok;
hardcase untuk rokok elektronik; herbal untuk merokok; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak
cerutu; kotak rokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok;
pemantik untuk rokok; perangkat merokok elektronik; produk-produk tembakau; produk-produk tembakau yang dipanaskan;
rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; sarung untuk rokok elektronik; tabung rokok; tas
untuk rokok elektronik; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau mentolasi;
tembakau rokok; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; tembakau yang

Halaman 579 dari 840



dipanaskan; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 22:46:38
540   EtiketJID2022087628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Gatot Subroto KM. 6, Kel. Sei Sikambing C II, Kota Medan, Sumatera Utara,
20123

ANDREAS WIRAYUDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLINIK PRATAMA AW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; layanan kecantikan wajah dan tubuh; 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 mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan
kecantikan melalui internet; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 23:22:32
540   EtiketDID2022087629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ruko golden 8 no. 8m, Jalan Panjang, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11520

PT. Alamii Natura Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alamii Honey Gummy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permen kenyal; Permen susu; permen; permen bebas gula; permen buah jelly; permen karet; permen rasa buah-buahan;

permen rasa mint===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 23:32:51
540   EtiketDID2022087630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden 8 no. 8M, Jalan Panjang, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11520

PT. Alamii Natura Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alamii Hunny Gummy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan;

Permen Pastilles; Permen kenyal; Permen susu; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula dengan menggunakan teh;
gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; jeli buah [gula-gula]; kembang gula; kembang gula yang dibekukan dengan
perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; permen; permen bebas gula; permen
buah jelly; permen buah yang lembut; permen gula tanpa obat; permen karet; permen karet tanpa obat; permen pelega
tenggorokan; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2022 23:38:58
540   EtiketD072022087631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pancoran Barat VII RT010 RW003, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12780

FATHULLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARTOY+Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HARTOY=Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau Rumput;Hijau Jalak;Kuning;Jingga;Biru Langit;Biru Dongker;Ungu;Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian jadi; seragam olahraga; seragam sekolah; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 00:40:40
540   EtiketJID2022087633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pasirhuni RT. 002/RW 002, Kelurahan Pasirhuni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat

MAULANA HADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K MAHADI TW., S.H., Ham
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : K MAHADI TW., S.H., Ham dimana MAHADI merupakan singkatan nama Pemohon
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Audit laporan keuangan; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa perdagangan; Jasa stand penjualan makanan dan

minuman; Kampanye pasar; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan
aksesori terkait; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; PENYALURAN CONTOH-
CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pembuatan laporan keuangan; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan
informasi perniagaan; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa
pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Peragaan barang; Produksi film-film komersial/iklan televisi;
TOKO SERBA ADA; Toko telekomunikasi; administrasi bisnis hotel; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang
lain; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; analisis harga biaya; bantuan manajemen bisnis; bantuan
manajemen perusahaan; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; iklan online; iklan televisi; informasi komersial dan
saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; jajak pendapat; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis
yang tampil; jasa agen impor-ekspor barang; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa penilaian perusahaan;
jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line;
kompilasi informasi statistik; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi merek; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen informasi
komersial; layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan branding perusahaan;
layanan fotokopi; layanan identitas perusahaan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan kliping berita; layanan
manajemen inventaris elektronik; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan
perbandingan harga; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk peralatan pemindahan tanah; layanan
telemarketing; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis perusahaan; manajemen dan kompilasi database
terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; mengatur langganan ke buku, ulasan,
surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menyusun data dalam database komputer; nasehat manajemen; negosiasi
kontrak iklan; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi peragaan busana
untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; pelelangan; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; pemrosesan pesanan elektronik; penataan etalase toko; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain;
pencarian sponsor; penelitian konsumen; penelitian pemasaran; penelitian periklanan; pengecer toko serba ada;
pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengolahan kata; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan
dalam database komputer; penulisan kolom publisitas; penulisan teks publisitas; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan
ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan
majalah; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyewaan bahan publikasi dan
pemasaran; penyewaan mesin fotokopi; peramalan ekonomi; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
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papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; positioning merek; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan
ritel; produksi iklan televisi; promosi penjualan untuk pihak lain; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi
pesanan pembelian yang terkomputerisasi; publikasi naskah publisitas/iklan; reproduksi dokumen; steno; toko; toko eceran;
toko grosir; toko online; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 00:55:51
540   EtiketDID2022087635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok L No.8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
Pudiman, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIJI
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 : ===AC untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat memasak; 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; Dispenser air; Kipas angin; Lampu LED; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan
bagian bangunan lainnya; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat kopi bubuk;
Mesin pengering untuk pertanian; Mesin roti; Pemurni air untuk keperluan komersial; Pendingin susu; Peralatan  sterilisasi;
Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; air mancur;
alat dan mesin penyaring udara; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat pemanas
listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk
memasak; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air portabel; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penyeteril
untuk botol susu bayi; alat untuk penyaring air minum; aparat dan instalasi memasak; aparat pemanas; aparatur filtrasi
akuarium; aparatur mandi hydromassage; aparatur pemurnian air; aparatur pengeringan; aparatur sterilisasi udara; aparatus
industri untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau
pertanian; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; blower rambut; cetakan wafel, listrik; dehumidifiers;
dehydrators makanan, listrik; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri; filter untuk air minum; filter untuk air minum
reverse osmosis; freezer; humidifier; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis;
kerudung pengekstrak untuk dapur; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor
memasak; lampu akuarium; lampu bertenaga surya; lampu gantung; lampu listrik; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu
untuk memikat ikan; lemari display dipanaskan; lemari es listrik; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari
es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; mesin air untuk keperluan pertanian; mesin cuci
(washer) sayuran; mesin kopi elektrik; mesin pemanggang roti; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin untuk
membuat susu kedelai; oven microwave [aparat memasak]; oven roti; pabrik desalinasi air laut; panci memasak tekanan
elekrik; pasteurisers; pemanas air; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air untuk penggunaan komersial,
perumahan, dan industri; pemanas akuarium; pemanas listrik; pembersih udara; pembuatan es mesin; pencahayaan peralatan
untuk kendaraan; pengering rambut; pengering tangan otomatis; penggorengan dalam, listrik; pengukus makanan, listrik;
peralatan listrik untuk membuat yogurt; peralatan memasak, listrik; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi
(sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).; 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 pemurni air untuk
keperluan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan
potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; radiator pemanas sentral; roaster buah;
sterilisasi ultrasonik; toaster roti listrik; unit AC; urinal sebagai perlengkapan sanitasi;  alat sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 01:20:06
540   EtiketJID2022087637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gumuruh RT. 004/RW 006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota
Bandung, Jawa Barat

MUSRIPAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ana Muhamad Musripah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ana Muhamad Musripah merupakan bagian dari nama Pemohon
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Audit laporan keuangan; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa perdagangan; Jasa stand penjualan makanan dan

minuman; Kampanye pasar; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan
aksesori terkait; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; PENYALURAN CONTOH-
CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pembuatan laporan keuangan; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan
informasi perniagaan; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa
pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Peragaan barang; Produksi film-film komersial/iklan televisi;
TOKO SERBA ADA; Toko telekomunikasi; administrasi bisnis hotel; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang
lain; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; analisis harga biaya; bantuan manajemen bisnis; bantuan
manajemen perusahaan; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; iklan online; iklan televisi; informasi komersial dan
saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; jajak pendapat; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis
yang tampil; jasa agen impor-ekspor barang; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa penilaian perusahaan;
jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line;
kompilasi informasi statistik; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi merek; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen informasi
komersial; layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan branding perusahaan;
layanan fotokopi; layanan identitas perusahaan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan kliping berita; layanan
manajemen inventaris elektronik; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan
perbandingan harga; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk peralatan pemindahan tanah; layanan
telemarketing; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis perusahaan; manajemen dan kompilasi database
terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; mengatur langganan ke buku, ulasan,
surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menyusun data dalam database komputer; nasehat manajemen; negosiasi
kontrak iklan; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi peragaan busana
untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; pelelangan; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; pemrosesan pesanan elektronik; penataan etalase toko; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain;
pencarian sponsor; penelitian konsumen; penelitian pemasaran; penelitian periklanan; pengecer toko serba ada;
pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengolahan kata; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan
dalam database komputer; penulisan kolom publisitas; penulisan teks publisitas; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan
ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan
majalah; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyewaan bahan publikasi dan
pemasaran; penyewaan mesin fotokopi; peramalan ekonomi; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; positioning merek; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan
ritel; produksi iklan televisi; promosi penjualan untuk pihak lain; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi
pesanan pembelian yang terkomputerisasi; publikasi naskah publisitas/iklan; reproduksi dokumen; steno; toko; toko eceran;
toko grosir; toko online; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 02:13:17
540   EtiketDID2022087638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mantren RT. 002/RW. 008, Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah

RAHMAWATI KURNIA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORIMUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa

bilas air; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Hasil makanan pantangan untuk
keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Jamu; Jamu untuk ibu hamil; Kapas
batangan untuk keperluan medis; MINYAK ANGIN; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan batangan pengganti
makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Minuman
suplemen dari madu; Minyak Telon; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu; Obat pembasmi rumput;
Pembalut untuk haid; Pembasmi jamur; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan
mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Plester dan bahan untuk pembalut; Produk madu untuk
penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sirup yang mengandung obat-obatan
dengan rasa madu; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen untuk ibu
hamil; 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
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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 untuk haid wanita; Vitamin, mineral dan obat-obatan
lainnya yang mengandung madu; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk
penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; analgesik; antibiotik; antiparasit; antiseptik; bahan-bahan diet yang
diadaptasi untuk pemakaian medis.; balsem untuk keperluan medis; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan
anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan medis; farmasi; formula kehamilan; gel
pembersih tangan untuk desinfektan; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; infus obat; kain kasa
untuk pembalut; kapas antiseptik; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk obat-obatan; kayu putih untuk keperluan
farmasi; kompres; kotak P3K untuk penggunaan rumah tangga; kotak obat, portable, terisi; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion tangan antibakteri;
makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; mencuci tangan dengan obat; mentol untuk keperluan farmasi;
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang
diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis;
minyak obat; minyak pijat obat; minyak untuk keperluan farmasi; obat tetes mata; obat-obatan herbal; obat-obatan untuk
mencuci mata; oksigen untuk keperluan medis; pelembab tangan medikasi; pelumas seksual pribadi; pembalut luka;
pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan
antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; permen, obat; pestisida; plester; popok bayi;
propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; protein untuk suplemen diet; racun tikus; royal jelly
[suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis; sabun obat untuk tangan; sabun tangan obat; salep-salep yang
mengandung obat; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan farmasi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan pembersihan lensa
kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan penghilang bau udara; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan pengujian
kehamilan; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan
pertumbuhan rambut obat; sediaan sanitasi tangan; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan-sediaan makanan diet;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk
keperluan medis; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen kehamilan; suplemen protein untuk manusia; teh obat; teh
pelangsing untuk keperluan medis; tonik [obat-obatan]; vaksin; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis===
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Ale Ale; Bawang merah goreng; Berry hawthorn kering; Biji yang dapat dimakan, diolah; Buah bersalut gula; Buah dan sayur
yang dikeringkan; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah kurma; Buah potongan; Buah yang diawetkan;
Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubur buah
[purees]; Cabe rawit kering; Campuran kacang panggang; Cincau; Daging kelapa untuk santan; Hasil produksi susu; Hasil-
hasil produksi susu; Jeli; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak (compotes); Kacang Telur; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin;
Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan;
Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses; Kacang mede, dikeringkan; Kacang
mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang tanah, dikeringkan; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau
diolah; Kaldu daging sapi; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Keju biru; Krim keju; Keju krim untuk makanan pencuci mulut;
Keju kocok; Keju.; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Kelapa kering yang sudah
diolah; Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kiwi (buah); Keripik buah-buahan;
Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik salak; Keripik talas; Keripik ubi
aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Konsentrat kaldu; Krim asam (pengganti); Krim kacang
kedelai; Krim kelapa; Krim kocok; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan
dasar 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; Kripik ikan;
Kurma; Kurma yang diolah; Lemak coklat; Lichee kering; 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 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 pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan
ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan
dasar singkong; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan
organik berbahan dasar buah; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan yang mengandung
kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Manisan Pala; Manisan Terong; Manisan
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buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minuman
berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu
dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman-minuman berbahan dasar susu
mengandung teh; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung;
Minyak kemiri; Minyak salad; Minyak yang dapat dimakan; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Nata de coco;
Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan berbahan dasar kacang; Olesan berbahan
dasar susu; Olesan berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Pasta kacang;
Pisang goreng madu; Plum Kering; Prem hijau yang diawetkan; Prem yang diawetkan; Produk Susu Bubuk; Produk Susu
Kental; Produk terbuat dari kentang; Sale pisang; Santan (minuman); Santan, kelapa kering dan diawetkan yang dikalengkan;
Sarang burung dengan gula batu; Saus apel; Sayuran beku yang diawetkan; Sayuran dan buah olahan; Sayuran dikeringkan;
Sediaan (buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan bawang; Sediaan bawang merah; Sediaan berbahan dasar susu
untuk membuat minuman; Sediaan biji wijen; Sediaan buah delima; Sediaan buah-buahan; Sediaan kacang; Sediaan kacang
kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Sediaan-sediaan
makanan berbahan dasar susu; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu;
Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Susu dan produk susu; Susu kental manis; Susu, produk susu dan pengganti
produk susu; Tape singkong; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk
makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; abon ikan; abon tulang ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond
(kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah; anggur (buah), diolah;
apel olahan; apel, diolah; aprikot, diolah; 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 margarin; bahan pengganti mentega; bahan-bahan produk olahan susu untuk
membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang olahan; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan;
bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bawang, diolah; beri (buah), diolah; beri, beku;
beri, diawetkan; beri, dikeringkan; berry diawetkan; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant,
diolah; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; buah beku; buah beri yang diawetkan; buah botol; 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 delima, diolah; buah diawetkan;
buah kering; buah yang diawetkan; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang
diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buah-buahan yang dimasak;
buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, diolah; bubuk keju; bubuk susu; bubur
apel; bubur buah asam jawa; bubur tomat; bunga yang bisa dimakan, kering; bunga yang dapat dimakan, diolah; cabai rawit
olahan; cabai yang diawetkan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari
kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; ceri(buah),
diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; chestnut, dipanggang; clementine (buah), diolah; cloudberry, diolah;
cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; daging yang diawetkan atau diolah; dairy-based drinks; dicampur
minyak sayur untuk makanan; ekstrak buah untuk keperluan kuliner; ganggang olahan untuk makanan manusia; glazed fruits
(manisan buah); goji berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; got-gam [kesemek kering]; hazelnut (kacang) panggang;
hazelnut (kacang), diolah; herring roe kering; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan sayuran, kaleng; isian buah untuk roti
dan kue; jahe (diawetkan); jamur, diawetkan; jamur, diolah; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai,
saus buah-buahan; jelly dengan rasa kopi; jelly dengan rasa teh; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang
berbahan dasar buah pir; jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin (buah), diolah;
kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan
rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang ditaburi gula; kacang
garing; kacang kacang; kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang
kedelai, diolah; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah, diawetkan;
kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang oven; kacang panggang; kacang
pedas; kacang pilus; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah; kacang yang diawetkan; kacang, diawetkan; kacang,
dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan;
kacang-kacangan yang dimasak; kaldu ayam; kedelai olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah
diolah dan diawetkan; keju; keju Fondue; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju lembut;
keju padat; keju putih; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar yang tidak diperam; keju yang
diawetkan; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa, kering;
kentang beku olahan; kentang goreng singkong; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur;
keripik kedelai; keripik kentang; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang;
keripik sayuran; keripik singkong; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kismis; kismis merah,
beku; kismis merah, diolah; konsentrat kaldu; krim; krim [produk susu]; 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 untuk minuman; krimer berbahan utama susu; krimer bukan dari susu; krimer kopi non-susu;
kuaci; kulit buah; kurma, dikeringkan; labu, diolah; lemak hewani untuk makanan; lemak kakao; lemak kakao untuk makanan;
lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lemon
olahan; lengkeng kering; limau (jeruk), diolah; macadamias panggang; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan
sayuran; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin
terutama terdiri dari ikan; makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan
berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan
berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan
manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-
bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik
garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan/hidangan
utama berbahan dasar sayuran; mangga kering; manisan almond; manisan jahe; margarin; markisa
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(buah), diolah; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; melon (buah), diolah; mentega; mentega apel; mentega dengan
bumbu; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan
dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; 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 utama susu; minuman berbahan dasar yogurt; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman
rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren
bakar; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu
sebagai komponen utama; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji asam jawa; minyak biji kapas untuk keperluan
kuliner; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani untuk
makanan; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan
kuliner; minyak kacang; minyak kacang mete; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak nabati; minyak sawit
untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur
yang bisa dimakan; minyak untuk makanan; mozzarella (dalam bentuk) batangan; mulberry (buah), diolah; nanas, diolah;
nanas, kalengan; nanas, keringkan; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; olesan (spreads)
margarin dan lemak; olesan berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar sayuran; olesan berbahan dasar susu; olesan
berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan lemon; olesan nabati; olesan terbuat dari minyak nabati; otak-otak; pasta
buah; pasta jambu biji; pasta labu; pasta tomat; pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan kuliner; pempek
ikan; pengaturan buah olahan; pengganti keju; pengganti susu yang berasal dari nabati; pengganti telur; pepaya (buah),
diolah; pepaya kering; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; persik (buah), diolah; pir, diawetkan; pisang
crispy; prem (buah); prem (buah), diolah; prem gelap; prem hijau; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan
manusia; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan terutama terbuat dari
buah-buahan; 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 olahan
hasil susu berbahan pengganti susu; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu berbahan dasar
nabati dan kacang; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu nabati; protein whey; pulses (kacang-kacangan) disiapkan
untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-
kacangan), diolah; purees (bubur) sayuran; raspberry, beku; raspberry, diolah; santan; santan bubuk; santan untuk keperluan
kuliner; sari kelapa (santan); sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus buah; saus kacang; saus keju; sayur-sayuran
dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran beku olahan; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran
yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran, diawetkan; sayuran, diolah; sediaan
Melon; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan nanas;
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; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; singkong
olahan; souffle keju; srikaya yang sudah diolah; stik keju; stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; susu bubuk kering
(selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; susu bubuk*; susu kedelai; susu kental; susu non-
dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-
buahan; susu sapi bubuk; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur olahan; telur unggas dan produk telur; telur, diolah;
telur, susu, dan produk susu; 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 kacang; whey bubuk; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan
lemak yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 05:37:21
540   EtiketJID2022087640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pengukiran III No. 87, RT.012 RW. 002, Kelurahan Pekojan, Kecamatan
Tambora,
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

SOFYAN LINGGAJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARUNG BU RAME & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WARUNG BU RAME Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam, Putih, dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-

sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Warung makan; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 06:13:02
540   EtiketJID2022087641

730 Nama Pemohon : Junardi Dwi Prasetyo
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Alamat Pemohon : Nyamok RT. 002 RW. 001, Nyamok, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TCN Taman Candi Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih , Kuning, Oren
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat

pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan
dalam sifat turnamen tenis; 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; jasa konsultasi di bidang hiburan; kegiatan pendidikan dan hiburan yang
disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; konsultasi di
bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan,
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan
budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk
hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan dalam kontes seni bela
diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; 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 seni bela
diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; 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 di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; 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 online; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub
malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan pendidikan dan hiburan;
layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan
kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan;
mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; mengatur malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur upacara
penghargaan dan malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan
atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; organisasi acara hiburan; organisasi acara
hiburan cosplay; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi festival arsitektur
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk
tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kompetisi pendidikan,
hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga
dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; pemesanan kursi untuk
acara hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran
di bidang hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio;
produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan
langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan
taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 06:19:17
540   EtiketDID2022087642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Bumi Tirtonirmolo 2 Blok D4, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul,
Prov. D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55181

Sugeng Riyadi

Halaman 587 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kyra Merch
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan dan logo berwarna hitam dan memiliki latar berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi===

===Gantungan kunci; gantungan kunci; gantungan kunci non-logam; gantungan kunci plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 06:23:01
540   EtiketJID2022087643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 33/1 B, RT.001 RW.016, Kelurahan Cipete,
Keamatan Pinang,
, Kota Tangerang, Banten, 15142

HARYANTO GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO GOENDUT & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BAKSO GOENDUT Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Abu-abu, Merah, Hijau, Kuning, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua

industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Toko menjual bakso goreng matang;
administrasi franchise (waralaba); layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyebaran
materi iklan, pemasaran, dan publikasi; perdagangan barang; perdagangan online; publikasi materi cetak untuk tujuan
periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 06:45:26
540   EtiketD192022087644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARTINI UJUNG RT/RW 009/000 , PERINTIS, Kabupaten Mimika, Papua
MELIANA PIGAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMUAI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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

03/11/2022 06:49:00
540   EtiketJID2022087645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B 33/1 B, RT.001 RW.016, Kelurahan Cipete,
Keamatan Pinang,
, Kota Tangerang, Banten, 15142

HARYANTO GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO GOENDUT & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BAKSO GOENDUT Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Abu-abu, Merah, Hijau, Kuning, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan mie gerobak (kaki lima); layanan makanan dan minuman dibawa pulang; melayani makanan dan minuman;

penyediaan makanan dan minuman; sediaan-sediaan makanan dan minuman; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 06:55:06
540   EtiketJ162022087646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Danau Tamblingan 206 Sanur Semawang Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Bali, 820221021

PT. SACCO INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gelato Massimo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau; Emas; Merah; Hijau;Coklat; Hitam; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Kedai es; Kedai es krim; Ruang es krim (parlours); ruang es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:02:48
540   EtiketJ282022087647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kedok Kradjan RT. 024 RW. 003, Desa Kedok, Kec. Turen, Kab. Malang -
Jawa Timur, Kabupaten Malang, Jawa Timur

EKA SILVIA AGUSTINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEITA JAPANESE FOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Kafe kopi; jasa kafe; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:05:45
540   EtiketDID2022087648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:07:10
540   EtiketDID2022087649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; cambuk, pakaian kuda, dan

sadel; koper dan tas jinjing; kulit binatang; kulit halus; payung hujan; payung matahari dan tongkat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:07:43
540   EtiketD192022087650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.BELIBIS RT/RW 016/000 , OTOMONA, Kabupaten Mimika, Papua
BERNADETA KEIYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEITAI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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

03/11/2022 07:08:24
540   EtiketDID2022087651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:09:32
540   EtiketDID2022087652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA
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SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
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 :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat roti; Es Konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; cuka, saus [bumbu];

es; garam, mustard; kembang gula; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; madu, madu sirup;
ragi; rempah-rempah; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:10:28
540   EtiketDID2022087653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; air mineral dan air soda

dan minuman tidak beralkohol lainnya; bir; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:11:25
540   EtiketJID2022087654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Manajemen Usaha; administrasi usaha; fungsi kantor; jasa periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:12:07
540   EtiketJID2022087655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA
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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 :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pengaturan perjalanan; transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:12:56
540   EtiketJID2022087656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian;

kegiatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:13:40
540   EtiketJID2022087657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAS RETAIL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa analisis industri dan penelitian;

jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:14:25
540   EtiketJID2022087658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek :  IDEAS RETAIL & LOGO
566 Arti Bahasa :  IDEAS RETAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===akomodasi sementara; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:16:16
540   EtiketDID2022087659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Jayakarta No. 64.E, RT.010/RW.0010, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah
Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

SHERREN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: You But Better
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===body lotion untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh; krim pemutih kulit wajah; lotion untuk perawatan tubuh; sabun

mandi; sabun untuk perawatan tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:17:21
540   EtiketDID2022087660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN GREAT WALL BLOK A 38, RT. 001/RW. 007, KEL. PETIR, KEC.
CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, 15147

PT. SOFEI INDONESIA TRADING

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 :

: 8XXINSTORE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 8XXINSTORE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:18:21
540   EtiketJID2022087661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Jayakarta No. 64.E, RT.010/RW.0010, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah
Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

SHERREN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: You But Better
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan

kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 07:33:45
540   EtiketDID2022087662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manyar 1 Blok E3 No.19 Kel Pasir Putih Kec Sawangan Kota Depok 16519, Kota
Depok, Jawa Barat, 16519

Ihwanudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUSLIMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju wanita; Busana Muslim; Mukena; Pakaian muslim; Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki untuk wanita; baju

busana muslim; celana leging; dalaman jilbab; daster; gamis; gaun untuk wanita; jilbab; kerudung; pakaian bawahan untuk
wanita; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; rok celana; sandal untuk wanita; sepatu untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 08:06:14
540   EtiketD182022087663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Grandeng, RT010/RW003, Kel. Grandeng, Kec. Lolong Guba, Kabupaten
Buru, Maluku, 97576

Novia Safitri, S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N'HAYAMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Sabun Mandi; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]

kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; lulur;
lulur kosmetik; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun
cair; sabun cair untuk mandi; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; scrub krim tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 08:08:16
540   EtiketJID2022087664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh No. 88,  Rt.002 Rw.014, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah,
Kota Tangerang, Banten

PT. ITMIT NUSANTARA BOGA

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 :

: DALGY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Kedai barbekyu;

Penyediaan katering; Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; angkringan; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 08:15:51
540   EtiketDID2022087665
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: pademangan III gg 21 no 277 rt 009 rw 07, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14410

laurencia anastasia m

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cosmikleen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning,merah muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; sabun cair untuk binatu; sabun cuci tangan; sabun untuk penggunaan rumah

tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 08:17:49
540   EtiketDID2022087666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Jayakarta 45 D. 14 RT. 001 / 002 Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Michelle Horia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINT LABEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga.; Alat penutup telinga; Anklet [kaus kaki]; Atasan sebagai pakaian; 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 Syar'i; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur; Bawahan sebagai pakaian;
Bodysuit; Bra yoga; Celana jeans; Celana joging; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana olahraga; Celana
panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana renang; Celana tahan dingin; Daster tidur; Dungaree; Gamis pria; Girdle
sebagai pakaian dasar; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket garbadine
[pakaian]; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket yang diisi; Jerkins; Jubah Pria; Jubah mandi
berkerudung; Kain atau kulit penutup kaki; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu
sepakbola (sepatu); Kaos Promosi; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus
pakaian; Kebaya; Kerudung kepala; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kutang nenek;
Legging yoga; List untuk alas kaki; Mantel tahan dingin; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian];
Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini;
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian
bagian bawah piyama; Pakaian bayi; Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging;
Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
renang; Pakaian tidur; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu,
lilitan; Paku untuk sepatu sepakbola; 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 kaki; Penutup telinga; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki;
Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki;
Pita penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Romper; Sabuk pengikat
untuk menahan stocking; Sandal Gunung; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan
tahan dingin; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tradisional; Selempang pastor; Sepatu
Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu hak tinggi; Sepatu
olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu sekolah; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sol bagian dalam; Surban; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Syal penutup bahu yang digunakan
untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal, shawls (syal); T-shirt lengan panjang; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki;
Topi (penutup kepala) renang; Topi olahraga panahan; Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tutup kepala;
alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; artikel pakaian untuk manusia; atasan
[pakaian]; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; 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; baju batik;
baju berkerah; baju kaos [pakaian]; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju tidur; baju yang
menutupi seluruh badan; ban lengan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi 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; beha dan
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miniset; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; bodysuit; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi
pakaian; bulu tiruan [pakaian]; cadar; cagoule; celana anak; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana dalam; celana
dalam [pakaian]; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kasual;
celana ketat; celana khaki; celana kulit; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek untuk selancar; celana tanggung; celemek; celemek [pakaian]; chasubles; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; corselets; earbands [pakaian];
foulards [artikel pakaian]; gabardin; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; gussets [bagian dari pakaian]; gussets
for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari
pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak untuk sepatu;
hanbok [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset];
ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket garbadine
(pakaian); jaket kasual; jaket menjadi pakaian; jaket panjang; jaket pemantul cahaya; jaket ringan; jaket, jaket olahraga, jaket
stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas [pakaian]; jas kulit; jas
tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jubah pembaptisan; jumper yoga; jumpsuit;
kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah
liur bayi; kantong untuk pakaian; kaos berkerah; kaos lengan pendek; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita;
kaus kaki anak-anak; kaus kaki dan stoking; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus tanpa lengan, pakaian;
kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kemeja kasual; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja rajutan; kemeja
untuk jas; kemeja yoga; kerah [pakaian]; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; koma-geta
[bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian
dalam; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum
untuk digunakan dalam permainan peran; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari
pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian];
mantel kulit; mantel pemantul cahaya; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah rajut
berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; nuisette; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air
permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-
anak; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian
jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian kucing; 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 malam;
pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah
raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin;
pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; 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 neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-
anak; pakaian renang untuk pria; 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 sutra; pakaian
tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; 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-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; 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 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 dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin;
pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terbuat dari kulit; 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, yaitu piyama, baju
kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju
hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangatan
untuk kaki; penguat untuk sepatu; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; piyama; puncak jogging;
rok [pakaian bisnis]; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari
kain [pakaian]; sandal bakiak; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan; sarung
tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk
memancing; selempang; selendang [pakaian]; sepatu bayi rajutan; sepatu bola; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja;
sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu creeper; sepatu dan alas
kaki; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit
untuk wanita; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu olahraga; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu trek
dan lapangan; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk voli kaki; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu yang terbuat dari kulit asli; seragam; seragam karate; seragam olahraga; setelan pakaian formal wanita; shift [pakaian];
slip  pakaian dalam; sol alas kaki; sol sepatu; steel-capped shoes; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut;
suspender [bretel]; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman legging; tapak
alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi koki;
topi pesta [pakaian]; topi rajut; topi rajutan; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup
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kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 08:37:22
540   EtiketDID2022087668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LABOLONG SELATAN RT 003/RW 003, DESA MATTONGANG TONGANG,
KECAMATAN MATTIRO SOMPE, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan

SENIWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HND LuvyourskinHealth
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Soft White ; Purple
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Minyak, krim, losion, gel, dan

semprotan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan perlengkapan
mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan
sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk
keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
mata untuk keperluan 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 tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan 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; make-up [kosmetik]; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak biji
rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lidah buaya untuk
penggunaan kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak
pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil kosmetik;
penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; pomade
rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; sabun kosmetik; sediaan kosmetik; 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 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 wajah dan tubuh; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi
busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh 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; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
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kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-
wangian untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 08:45:07
540   EtiketDID2022087669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl duri raya no 89, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10140
kheni winoto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: tha tha gallery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gaun malam; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 08:48:45
540   EtiketDID2022087670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gabeng Raya No. 02 RT. 008/02 Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang,
Jawa Tengah

Fionna Angelia Sugandha Limena

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JURAGAN KUWEH SEMARANG + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Merah, Kuning, Putih, Ungu, Coklat Abu-Abu.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan dasar pizza; Bahan pemanis untuk kue

atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Beras; Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan
pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; brownies; campuran kue; campuran kue; campuran panekuk;
cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut; keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik
tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan
dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-
produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan;
sirup panekuk; teh; wafel; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit selai kacang; Brem;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu kue; Bumbu siap saji; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Es
kristal; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Jawawut yang dihancurkan;
Jawawut yang dikupas; Keju gembung [camilan jagung]; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue
Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji
Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue
Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange;
Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas;
Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue
Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue
Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia
Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue
Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie
Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue
Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-
gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering
yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue
pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur
gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Madu untuk Makanan
manusia; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan
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ringan berbahan dasar sereal; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Muffins; Pasta;
Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain
minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula; Roti bun dengan selai; Roti kue-
kue semprit; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sagon (Kue); Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering;
Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Tauco; Tepung, roti,
ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan pizza; adonan wafer; aroma
untuk makanan/kue; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengganti marzipan; biji-bijian
cannihua olahan; biji-bijian olahan; biskuit; biskuit bawang; bola keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung; bubuk
mustard [rempah-rempah]; bubuk soda kue; bubur gandum; bumbu olahan [bumbu]; cakwe/cakue; camilan jagung gembung;
campuran kue; 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; chow-chow [bumbu]; cokelat yang mengandung susu; daun stevia (pengganti gula); dekorasi berbasis
gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk
kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang
dapat dimakan untuk kue; empadões veganos [kue vegan]; es krim; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; fritters
(kue) apel; gandum, diolah; garam bawang; gula aren; gula gula non-obat; gula gula untuk menghias kue; gula kristal putih;
gula mentah; gula merah; gula-gula (dekorasi kue); havermut; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan pasta; injeolmi [kue
beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue
dan pai; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas
dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; kasutera [kue bolu Jepang]; kerupuk kepiting;
kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas gluten; kue
beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue
bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue
filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang
khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue kering; kue kering beku;
kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue
lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue
pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik
bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar
lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue
widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt
beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kulit kue; kulit pai meringue; kwetiau; lada; liquorice [gula-gula]; lo
mein (hidangan); lolipop [gula-gula]; madu Manuka; madu mentah [pemanis alami]; makan siang pra-paket yang terdiri
terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni salad; malt untuk konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk
makanan; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman
infused); mayones; merica (bumbu); meringues (kue); mille-feuilles (kue); mint, dikeringkan; minuman cokelat; minuman
dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; molase untuk
makanan; moster; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; paella (Hidangan Soanyol); pai daging; pajeon [panekuk bawang
hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pane carasau [roti datar]; panekuk; pasta kacang miso; peach cobbler
(kue); pecan logs (permen); pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pemanis alami; penne (pasta); perasa, selain minyak
esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; permen gula tanpa obat; permen karet tanpa obat; permen
nougat; permen peppermint; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga;
peterseli, kering; petits fours [kue]; pinggiran pizza; pizza; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; ragi;
ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; roti multigrain; roti rendah garam; roti singkong [roti keju]; rugelach [kue kering]; saus
barbekyu maple; saus maple (salad); sediaan krim kocok yang kental; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sereal
gandum; sereal siap saji; serpihan Oat; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup maple; sirup molase untuk
keperluan kuliner; snack bar berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis
atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; spiced cookies (kue kering); taburan cokelat untuk menghias kue; taburan
gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian];
teh oolong [teh Cina]; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung dan sediaan terbuat dari
sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung
kacang; tepung kentang *; tepung kentang untuk makanan; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung yang
mengembang sendiri; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang
difermentasi]; topping marshmallow; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yule log (kue
tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 08:50:54
540   EtiketDID2022087671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: mutiara gading timur zona belagio m1 no 17 rt 006 rw 029 mustika jaya bekasi, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17158

susana aka sri handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : mysas renew
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab

kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; pelembab anti-
penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; preparat pelembab [kosmetik]; 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; susu
pelembab setelah bercukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:45:01
540   EtiketDID2022087712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Cluster Mutiara RT 01 RW 20 Palumbonsari Karawang Timur Karawang,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41314

Wigie Rubianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3_wax
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau (#4FFF03)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:46:11
540   EtiketDID2022087713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Jati Raya Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
 DEA PUTRA MARINDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NARAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING HIJAU TOSKA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel

kulit; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; bubuk bedak wangi; gel pelembab [kosmetik]; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
lipstik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; pelembab anti-penuaan; pencuci muka; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun
mandi cair; 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; susu pelembab setelah bercukur; toner kulit; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah;
toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:46:57
540   EtiketDID2022087714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUITE 603, 6/F, LAWS COMMERCIAL PLAZA, 788 CHEUNG SHA WAN ROAD, KL,
HONG KONG

YATSEN (HK) LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : PDBEAUTY
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pemeliharaan gigi; Semir sepatu; cat kuku; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk

tujuan medis; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; krim pemutih kulit; lipstik; lotion untuk keperluan
kosmetik; make-up bedak; maskara; masker kecantikan; minyak esensial; parfum; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis;
pengkilap bibir; sampo; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan menghapus make-up; sediaan tabir surya; sediaan untuk mengasah; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan
perawatan tanpa pengobatan]; susu pembersih untuk keperluan toilet; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan
menghilangkan make-up; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:48:11
540   EtiketD122022087715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Ir. P. M. Noor Desa Tiwingan Baru RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tiwingan Baru,
Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70662

SITI FAUZIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Sitifa
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Merah Bata
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===sirup rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:48:29
540   EtiketDID2022087716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUITE 603, 6/F, LAWS COMMERCIAL PLAZA, 788 CHEUNG SHA WAN ROAD, KL,
HONG KONG

YATSEN (HK) LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PDBEAUTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat penguap parfum; benang untuk keperluan gigi; botol isolasi; botol kaca [wadah]; bulu kuda untuk pembuatan kuas;

dropper untuk keperluan kosmetik; gelas dicat; kotak rias yang terpasang; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas; kristal
[gelas]; kuas *; ornamen cina; peralatan kosmetik; peralatan untuk keperluan rumah tangga; peralatan untuk menghilangkan
make-up; puff bedak; rambut untuk kuas; set minuman keras; sikat alis; sikat bulu mata; sikat cukur; sikat gigi; sikat rias; sisir;
spatula kosmetik; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons make-up; tempat bedak dijual kosong; wadah untuk keperluan
kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:50:02
540   EtiketJID2022087717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUITE 603, 6/F, LAWS COMMERCIAL PLAZA, 788 CHEUNG SHA WAN ROAD, KL,
HONG KONG

YATSEN (HK) LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PDBEAUTY
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; audit bisnis;

konsultasi manajemen personalia; layanan agen ekspor-impor; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan ritel untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; persewaan kios penjualan; promosi penjualan untuk pihak lain; sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:51:15
540   EtiketDID2022087718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Jeruk III No. 35 A, RT.001 RW.004, Kel. Maphar, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

VENDI

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 :

: MARCHESINI + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Alat untuk penggerak

pada tanah, di udara atau di air; Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim
pelindung; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan [bagian dari kendaraan darat]; Ban dalam untuk kendaraan; Coil spring
untuk suspensi kendaraan darat; Inflator pompa angin ban; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Motor
untuk kendaraan; Panel interior untuk mobil; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Tas organizer, jaring, dan baki yang
disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Transmisi untuk kendaraan; alat ski untuk kendaraan; as roda untuk
kendaraan darat; as roda untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan darat;
ban untuk kendaraan; bantal jok untuk jok kendaraan; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk
kendaraan; bantalan roda untuk kendaraan darat; batang derek untuk kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; bilah
penghapus kaca depan untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; bumper untuk mobil; casis untuk kendaraan
darat; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; flaps lumpur untuk kendaraan; frame
plat; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gigi
drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; hub roda kendaraan; hub roda kendaraan; jaring
bagasi untuk kendaraan; jendela kendaraan; kaca depan; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; kaliper
rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan
darat; kantong udara tiup untuk digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara
untuk kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kendaraan; kendaraan darat; kendaraan dipasang cover untuk mobil;
kendaraan rekreasi; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kerudung untuk mesin kendaraan; kopling untuk kendaraan
darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; lengan idler [bagian dari kendaraan]; liners dipasang untuk
area kargo kendaraan; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat;
mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mobil listrik; motor listrik untuk mobil; motor untuk kendaraan darat; motor, listrik,
untuk kendaraan darat; panel pintu untuk kendaraan; panel trim untuk bodi kendaraan; papan berjalan untuk kendaraan darat;
papan kendaraan berjalan; pegas [kendaraan darat]; pelek roda; pelindung matahari [bagian-bagian kendaraan]; pembatasan
kepala untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pemegang cangkir
untuk kendaraan;; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk sepeda motor; As
shock untuk kendaraan darat; As swing arm untuk sepeda motor; BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN
REM UNTUK KENDARAAN; BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA;
BRAKE BOOSTER ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral
silinder rem); Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Bantalan rem pengatur kaliper depan; Bantalan untuk
kendaraan darat; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda motor; CLUCTH MASTER ASSY
(sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling); CLUTCH HOSE (selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY
(sentral kopling bawah); 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); Cincin Peluru untuk roda
kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Coil spring untuk suspensi  kendaraan darat; Cranket untuk sepeda motor;
DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); Delta Box; Dudukan stang untuk sepeda motor; Gear Kick Idle Untuk
Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Gear
rasio untuk kendaraan; HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok untuk
kendaraan; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem
untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram;
Kampas rem tromol; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk
kendaraan; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel
untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk
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kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda
motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor;
selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda
motor.; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem Stang (bagian dari kendaraan); Komponen transmisi
sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Komstering,  untuk
kendaraan; Kopling untuk sepeda motor; Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor;
Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Mimis Starter Untuk Kendaraan; Modul pedal akselerator untuk
kendaraan darat; Mur roda untuk roda kendaraan; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pedal rem; Pedal stater sepeda motor;
Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelat kopling; Pelek roda depan;
Penyemprot Minyak rantai motor; Per Daun untuk Kendaraan Bermotor; Per untuk kampas rem kendaraan; Pijakan Kaki
(footstep); Piringan disc; 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); Rantai penggerak untuk
kendaraan; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rem pakam (rem dish); Rem untuk kendaraan darat; Sadel untuk sepeda
motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Spatbor
untuk kendaraan; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Stang Jepit;
Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; Transmisi untuk kendaraan; Tuas
Kopling; VALVE CHECK UNTUK REM; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart
jadi beda; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL
CYLINDER ASSY (silinder roda); WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); adaptor dan dudukan penyangga untuk
body motor (fairing) depan; aero fairings dinamis untuk kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm anti-
pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan;
alarm pencegah pencurian kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; as bergigi untuk kendaraan; as gigi konter untuk
kendaraan; as roda; bagian baja yang dicap yang merupakan bagian integral dari struktur bodi kendaraan (rocker panels);
bagian kendaraan berupa penopang radiator; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock
towers); bagian rem untuk kendaraan; bagian-bagian rem; bagian-bagian stang; bagian-bagian suspensi; bak kopling
kendaraan; bak roda gigi; ban; ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban
kendaraan; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban motor; ban pneumatik; ban pneumatik untuk sepeda
motor; ban roda dua tanpa ban dalam; ban solid untuk roda kendaraan; ban tubeless untuk sepeda; ban untuk kendaraan; ban
untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk motor grader; ban
untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda motor; banci bar untuk sepeda motor; bantal jok untuk jok kendaraan; bantal jok
untuk jok kendaraan darat; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan
poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan
rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan roda untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk
kendaraan roda dua; batang katup untuk ban kendaraan; batang torsi untuk suspensi kendaraan darat; baut setang piston;
bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bergoyang bar untuk suspensi kendaraan darat; blok
rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bodywork untuk kendaraan bermotor; box bagasi kendaraan; bracket
box motor; brake drums untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; breket box; cakram rem untuk kendaraan;
casis Speda motor; cengkeraman gesekan untuk kendaraan darat; cengkeraman hidrolik untuk kendaraan darat; cover gear
depan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; diferensial bergigi; disc brake; dudukan mesin kendaraan; engkol sepeda
motor; fairings untuk kendaraan roda dua; fender belakang 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; garpu sepeda
roda dua; gas spontan; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; gerobak makanan, bermotor; gigi
bolu (bagian dari gardan); gigi drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; gigi perubahan
kecepatan untuk kendaraan darat; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang
sepeda motor; handle rem/kopling; hub roda kendaraan; hub roda untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor;
indikator arah untuk kendaraan darat; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda
motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jari-jari untuk kendaraan
darat; jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jok kulit untuk kendaraan; jok kulit untuk kursi kendaraan; jok motor; jok
untuk kendaraan bermotor; kabel katup; kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rel ganda dan sistem
drum pada kendaraan; kabel rel tunggal dan sistem drum pada kendaraan; kabel rem; kabel rem untuk sepeda motor; kaca
depan kendaraan dengan teknologi augmented reality; kaca depan untuk kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca
spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; kain penutup jok untuk kendaraan; kaki pasak
untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan
darat; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; karet
rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; katup untuk ban kendaraan; klakson angin; klakson elektrik untuk kendaraan;
klakson kendaraan; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson untuk
kendaraan; komponen transmisi untuk kendaraan darat; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling kereta api; kopling poros
atau penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling untuk digunakan dengan
cengkeraman untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kulit jok; lapisan
kopling untuk kendaraan darat; lengan ayun sepeda motor; lengan suspensi untuk kendaraan; master rem kit; mekanisme
kopling untuk kendaraan darat; mekanisme kopling untuk mobil; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat; mendorong
rantai untuk sepeda motor; mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan
bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan
roda dua; mur bantalan roda; panel trim untuk bodi kendaraan; pedal; pedal rem [bagian sepeda motor]; 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]; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi kendaraan; pelapis jok
untuk kursi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda
dua; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung body motor;
pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung mesin;
pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan motor; pengangkut bagasi untuk sepeda
motor; penghubung bergigi; peninggi stang; penjepit stang; penopang suspensi untuk kendaraan; penopang suspensi untuk
kendaraan; penutup atas transmisi untuk kendaraan darat; penutup jok untuk kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas)
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kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; perisai tenda sebagai bagian struktural dari
kendaraan; pintu untuk kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; rak atap kendaraan; rak atap kendaraan;
rak sepeda untuk kendaraan; rantai anti-selip; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem
cakram untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi diferensial untuk
kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sabuk
pengaman; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sarung jok dipasang untuk kendaraan; selimut pas untuk kendaraan;
sepatu poros untuk kendaraan; sepeda; silinder rem untuk kendaraan darat; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sistem alarm
kendaraan bermotor; sistem suspensi untuk kendaraan darat; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; spoiler untuk
kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; suspensi; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan; tanda belok
untuk kendaraan darat; tanduk untuk kendaraan; tempat plat nomor; tempat plat nomor; transmisi untuk kendaraan darat; trim
interior untuk mobil; truk; unit kemudi untuk kendaraan darat; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]; wadah
penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wadah penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wiper kaca depan mobil;
pentil untuk ban kendaraan; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup atas transmisi untuk
kendaraan darat; penutup atau layar kaca depan untuk mencegah terhadap udara beku dan/atau sinar matahari; penutup baut
spion; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup gear; penutup hub; penutup jok (single seater); penutup jok untuk
kendaraan; penutup kaliper rem; penutup lampu motor; penutup master rem; penutup pelindung mesin; penutup radiator
motor; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup segitiga shock; penutup sistem kopling; penutup standar samping; penutup
standar tengah; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; penutup untuk tangki bensin
(gas) kendaraan; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut suspensi
untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk
kendaraan darat; peredam kejut untuk sepeda motor; pergeseran gigi untuk kendaraan darat; persneling untuk sepeda motor;
pijakan motor(bordes motor); pin as bergigi; pintu untuk kendaraan bermotor; plat transmisi dan dudukan mesin (engine
mounting); pompa udara untuk ban sepeda motor; poros transmisi untuk kendaraan darat; rak bagasi untuk sepeda motor;
rantai anti-selip; rantai drive untuk kendaraan roda dua; rantai kendaraan bermotor; rantai penggerak untuk kendaraan darat;
rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem; rem Band untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram
untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; rem kerucut untuk kendaraan darat;
rem sepeda; rem sepeda motor; rem siklus; rem tangan; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk
kendaraan darat; ring gigi; ring gigi samping; ring roda bergigi; ring transmisi; roda; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat;
roda gigi poros; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi sepeda motor; roda gigi untuk kendaraan darat; roda jeruji
pelek kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan; roda
untuk kendaraan bermotor; roller matic; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda
atau sepeda motor; sandaran jok belakang; sarung jok dipasang untuk kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sarung motor;
sarung untuk sepeda (sepeda motor); segitiga shock motor; segmen rem untuk kendaraan; segmen rem untuk kendaraan
darat; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sendi as bergigi lengkap; sepatu gir untuk kendaraan bermotor; sepatu rem untuk kendaraan;
sepatu rem untuk kendaraan darat; sepatu roller self-balancing; sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor; setang
untuk kendaraan roda dua; setelan rantai; setir bergigi; shock Breker; sidecars sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan;
silinder rem untuk kendaraan darat; silinder rem utama; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem rem untuk kendaraan;
sistem rem untuk kendaraan darat; sistem suspensi udara untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem
suspensi untuk kendaraan darat; spakbor; spatbor; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; stabiliser shock; stabiliser stang;
standar kendaraan; standar paddock; standar peddock; standar untuk kendaraan darat; stang fatbar; stut kopling hidrolik;
suspensi; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; suspensi roda; swing arm; tabung peredam kejut suspensi; tabung
shock depan; tabung suspensi kendaraan; tali pengaman jok untuk mobil motor; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tangki
bahan bakar untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tangki gas untuk kendaraan; tangki gas untuk
kendaraan darat; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tas yang diikat disetang; tempelan tangki(tankpad);
transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; transmisi untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan
darat; tromol; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk
sepeda motor; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup minyak rem; tutup rantai; tutup tangki; tutup tangki bensin
kendaraan darat; universal joint (dipakai dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat sebagai pelindung); velg jeruji; velg
racing; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:52:26
540   EtiketD182022087719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Dr Kayadoe (Benteng), Kota Ambon, Maluku, 97128
Juniske M Tahitoe

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAROBANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat Muda dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi Sibu-Sibu; Kopi seduh; kopi; kopi rempah; minuman biji kopi; minuman kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:53:23
540   EtiketDID2022087720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CEMERLANG NO.9 RT 004 RW 001 SUKAKARYA, Kota Sukabumi, Jawa Barat,
43135

PT. MIDIX GRAHA FARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIBERICH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MAGENTA, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan diet yang disesuaikan untuk

keperluan medis; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Serat untuk diet;
Serat untuk keperluan diet; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen
makanan (supplement diet); Suplemen makanan diet; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen serat
makanan diet; hasil-hasil farmasi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; minuman bervitamin; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis;
sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; serat makanan; suplemen diet; suplemen diet untuk konsumsi
manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan bervitamin;
suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen
tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; vitamin; vitamin dan suplemen
vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:53:55
540   EtiketDID2022087721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Parang Tritis Raya Blok 1 BB-BC Rt. 004 Rw. 002
Kel. Ancol, Kec. Pademangan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

WANG FANG

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 :

: MEDELI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MEDELI : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 15
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gitar akustik elektrik; alat musik elektronik; alat-alat musik; drum elektronik; gitar; gitar listrik; organ; organ elektronik;

piano; piano elektronik; synthesizer musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:56:05
540   EtiketD102022087722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn.Sawahan 03/05 Ds.Sambirejo Kec.Jogoroto, Jombang, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur, 61485

Muhammad Fajar Auliya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fins
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau

Halaman 605 dari 840



511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; baju; kaos; pakaian; sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 10:57:48
540   EtiketDID2022087723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Matraman Salemba GG IX No.9B RT.004/RW001, Kebon Manggis Matraman,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13150

PT. OSY TERKENANG SOHOR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TERKENANG DI HATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Gold dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum, eau de toilette; colognes, parfum dan kosmetik; parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:00:24
540   EtiketDID2022087724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AWANA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengisi udara; Mesin yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; alat-alat listrik yang dioperasikan udara; alat-

alat pneumatik; kompresor udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:03:51
540   EtiketDID2022087725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 17/F, Zhongxin Building, No. 1199, Wenyi West Road, Yuhang District, Hangzhou,
Zhejiang, China

Kangjian Miaomiao (Hangzhou) Pharmaceutical Co., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hansfive
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Gigi palsu; Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); implan buatan; instrumen

gigi; instrumen ortodontik; kamera intraoral gigi; kawat gigi; kawat gigi siku untuk tujuan medis; klip hidung terapi untuk
pencegahan mendengkur; mahkota gigi; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelurus gigi; sekrup tulang; tabung bukal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:04:36
540   EtiketDID2022087726
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein
Germany

BASF SE

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 :

: RELZO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RELZO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;

gen benih untuk produksi pertanian; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman;
sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman===
===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:05:39
540   EtiketDID2022087727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Industri 41, Randuagung,
Singosari, Malang, Jawa Timur

Hadi Wiyono

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 :

: GMP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gentong bukan dari logam; alas pot bunga; bak plastik; bangku kecil; engsel jendela, bukan dari logam; engsel pintu,

bukan dari logam; gagang mebel dari plastik; gagang pintu dari plastik; gantungan handuk [furniture]; gantungan pakaian;
gantungan pakaian bukan dari logam; gantungan tanaman, bukan dari logam; kait pintu, bukan dari logam; keranjang dari
plastik; kursi [kursi]; palet pengangkut, bukan dari logam; pintu berhenti dari plastik; rak piring; rak sepatu; rantai, bukan dari
logam; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat sampah, bukan dari logam; wadah kemasan dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:08:26
540   EtiketDID2022087728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Seroja II no. 40 Taman Yasmin III Rt/Rw 005/008, Kota Bogor, Jawa Barat
Setiawan Mahadjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOES FIRE  FIRE SUPRESSION SYSTEM INTECS DGM2022 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, BIRU, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pemadam api; sistem pemadam api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:08:31
540   EtiketJID2022087729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APART. GRAND TROPIC UNIT 505 RT. 007 RW. 002, KEL. TANJUNG DUREN
UTARA, KEC. GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI

ROBIN MAXWELL WU
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Jakarta, 11470
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 :

: BARONGSAI ASIAN CUISINE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Restoran; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Layanan menjemput makanan;
Layanan perjamuan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan katering;
Restoran; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa kafe; jasa penyediaan makanan dan minuman
untuk acara; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; katering makanan dan minuman; layanan
bistro; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan snack-bar; layanan yang menyediakan
minuman teh; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan
minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; rumah makan; sediaan-
sediaan makanan dan minuman; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:10:28
540   EtiketDID2022087730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat keselamatan kerja; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan;

sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk
menahan dan menangkap jika terjatuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:12:58
540   EtiketDID2022087731

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot A.I-6, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Commune,
Long Thanh District, Dong Nai Province,
Vietnam.

CONG TY CO PHAN ANGEL VIETNAM (ANGEL VIETNAM JOINT STOCK

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 :

: AGI & LOGO
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 : ===Obat kumur oral; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; kosmetik; kosmetik untuk anak-anak; minyak
untuk keperluan kosmetik; parfum; pasta gigi; pasta gigi tanpa obat; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:16:24
540   EtiketDID2022087733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrack + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan

otomobil]; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak pengolahan data; Perangkat lunak yang
digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); alat pemantauan untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; perangkat lunak; perangkat lunak basis data; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak komputasi
awan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengelola dan melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak
pengawasan proses; perangkat lunak server file; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak,
dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak
untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan
menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; platform berbasis website dan aplikasi;
program komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:19:49
540   EtiketDID2022087734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Donoharjo, RT/RW 001/002, Kel/Desa Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri,
Prov. Jawa Tengah , Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, 57614

MUHAMAD AL FATIH WIDIHARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: On White + Logo
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim leher; Krim mata; Krim pelembab;
Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk mandi; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim wajah; Lotion flek (kosmetik); Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Sabun cream; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum bibir; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; colognes,
parfum dan kosmetik; eau de parfum; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim creambath; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim foundation;
krim kecantikan; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata;
krim matahari; krim pelembab; krim pembersih; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengkondisi; krim pra-cukur; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim
untuk spa; krim wajah; krim wangi; krim yang hilang; minyak parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pemerah susu krim; sabun krim; sabun krim tubuh; scrub krim tubuh; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
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lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:19:51
540   EtiketDID2022087735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ketapang Indah Blok B1 No.20, Jalan KH. Zainul Arifin, Krukut, Taman Sari,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140

PT HUTAN MAS INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEMAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bajak selokan [perkakas tangan]; Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peregang kawat logam [perkakas

tangan]; Alat potong ulir [perkakas tangan]; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas
tangan); Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Batang pemotong [perkakas tangan]; Bit berlubang [bagian dari perkakas
tangan]; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Gerek (perkakas tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gurdi
sekrup tipis (perkakas tangan); Ketokan dan set mati [perkakas tangan]; Kikir [perkakas tangan]; Kotak persambungan kayu
siku-siku[perkakas tangan]; Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Lumpang untuk menumbuk
[perkakas tangan]; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu]; Pal (perkakas tangan); Palu bumping [perkakas
tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemotong penggilingan [perkakas tangan];
Penggaris siku [perkakas tangan]; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Pisau [perkakas tangan]; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sisir besar [perkakas tangan]; alat pemotong daging [perkakas
tangan]; alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat potong berputar [perkakas tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas
tangan]; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; cangkul [perkakas tangan]; clurit untuk rumput
[perkakas tangan]; garu [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; hawks [perkakas tangan]; karpet dan lantai pokok
Penghilang [perkakas tangan]; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas soket [perkakas tangan]; linggis [perkakas
tangan]; palu [perkakas tangan]; pemotong baut [perkakas tangan]; pencabut paku [perkakas tangan]; penggali [perkakas
tangan]; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang
dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan dan
peralatannya, dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan
merawat permukaan; pisau [perkakas tangan]; pisau rumput (perkakas tangan); sekop [perkakas tangan]; senapan (perkakas
tangan); sheet mobil perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:21:13
540   EtiketDID2022087736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
BENNY ABEDNEGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPREME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam berbahan

dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; bahan insulasi busa untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; bahan isolasi
yang terbuat dari busa polietilen; bahan isolasi yang terbuat dari busa poliuretan; bahan penyaringan dari busa setengah jadi
dari plastik; 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; isolasi busa dalam bentuk balok; kaca
busa untuk bangunan; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi
untuk bangunan; karet busa; karet busa sel tertutup untuk meredam suara; pengepakan busa dalam bentuk lembaran;
penopang busa untuk rangkaian bunga [produk setengah jadi]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:23:52
540   EtiketDID2022087737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid RT 013/RW 007 Kel. Susukan, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13750

Ranti Prihati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Phitik Obonk Blangkon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning, Oranye & Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:24:32
540   EtiketDID2022087738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot A.I-6, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Commune,
Long Thanh District, Dong Nai Province,
Vietnam.

CONG TY CO PHAN ANGEL VIETNAM (ANGEL VIETNAM JOINT STOCK

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 :

: AGI & 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 : ===Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pencuci tangan antibakteri; Serbet bayi;

bantalan menyusui; pembalut wanita; sabun antibakteri; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan
mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:29:59
540   EtiketJID2022087739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrack + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik

rantai pasok untuk orang lain; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk
kemasan dan pengemasan; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen rantai pasokan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:30:49
540   EtiketJID2022087740
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Adhyaksa Baru  No. 22, RT. 004/ RW. 004, Kel. Masale, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, 90231

Budiman, S.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: X I L A U + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembuatan lensa mata untuk kacamata sesuai pesanan; Jasa pembuatan untuk kacamata, bingkai kacamata,

tempat, rantai, kotak dan tas kacamata sesuai pesanan; Jasa pengasah dan pemoles kacamata; menggiling dan memoles
kaca untuk kacamata; pembuatan kustom lensa oftalmik untuk kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:30:50
540   EtiketDID2022087741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VIDA Bekasi Ruko Saraswati Sembilan Jl. Saraswati Blok. H RT 003 RW 010, Kel.
Padurenan, Kec. Mustikajaya
, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17156

PT. Medika Permana Cipta

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 :

: MEDPECTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas 10; Pesawat-pesawat dan perkakas-

perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam kelas 10===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:31:57
540   EtiketDID2022087742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLD COAST OFFICE LIBERTY TOWER - LANTAI 25 WF, JL. PANTAI INDAH
KAPUK BOULEVARD, KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. WOOK GLOBAL TECHNOLOGY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAPOS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT STOP PINTU DARI LOGAM; Alumunium ceiling (langit-langit); Atap logam; Baja lapis aluminium; Baja pengikis

goresan pada pintu; Barang-barang dari besi untuk pintu; Baut jendela dari logam; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan);
Campuran aluminium; Daun pintu dari logam; Engsel pintu dari logam; Genteng dari logam; Genteng metal Baja lembaran
dengan lapisan seng dan almunium; Gerendel dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Hollow besi Siku; Hollow gypsum
Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; KASA KAWAT; Kasa serangga dari logam; Kawat  aluminium; Kawat besi;
Kawat beton; Kawat galvanis; Kawat las alumunium; Kunci dari logam; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan
lapisan seng dan almunium; Lis dari logam; Logam Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan almunium (bahan
galvanis); PENHENTI JENDELA DARI LOGAM; Paku; Panel atap dari logam; Pelapis alumunium; Penahan Pintu lemari dari
logam; Peralatan dari logam untuk jendela dari kaca; Peralatan dari logam untuk seluruh pintu kaca; Perlengkapan jendela
dari logam; Pintu aluminium; Pintu gerbang dari logam; Pipa aluminium; Profil aluminium untuk bangunan; Profil dari stainless;
Rangka Pintu Stainless; Rangka atap baja ringan; Rangka atap dari logam; Roda jendela geser; Sambungan atap dari logam;
Seng plat; Sungkup cerobong asap dari logam; Talang dari logam; Ubin lantai dari logam; aluminium; atap ubin logam; bahan
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tahan api dipecat dari logam [bahan bangunan]; baja ringan seng; barang-barang besi; barang-barang dari besi; besi cor untuk
digunakan dalam hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; besi dan baja; besi krom; bingkai metalik untuk pintu geser;
engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel pintu logam; genteng metal pasir; jaring kawat dan gauzes; kabel untuk
pintu lift mobil; kanopi [struktur bangunan] logam; kasa nyamuk dari aluminium; kawat; kawat aluminium; kawat dari logam
biasa; kawat jemuran logam; keamanan otomatis logam bergulir pintu; kunci terbuat dari logam, non-listrik; kusen jendela dari
logam; kusen pintu dari logam untuk pendingin ruangan; kusen pintu logam; lembaran logam untuk membangun; metal pintu
ayun otomatis; metal pintu bifolding otomatis; metal pintu geser otomatis; panel bangunan dari logam; panel dinding logam;
panel lantai logam; panel pagar logam; panel pintu logam; pelat dan lembaran baja; pembuka jendela, non-listrik; pembuka
pintu, non-listrik; penopang langit-langit logam; penutup jendela, non-listrik; pintu lipat logam; pintu logam untuk lemari besi;
pintu logam, jendela, jendela dan slatted jendela; pintu tahan api dari logam; pipa besi cor; pipa logam; plat pintu dari logam;
rol pintu garasi logam; saluran dari logam untuk ventilasi instalasi; sendi dari logam untuk pipa; silinder kunci logam; tirai
nyamuk (logam); tutup atap dari logam; ubin dinding logam; ubin langit-langit logam; ventilasi atap logam untuk bangunan
perumahan dan komersial; ventilasi saluran logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:33:22
540   EtiketJID2022087743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jambu Mbellang, Kel. Siempat Rube II,, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera
Utara, 22272

MAROLOP P BANUREA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Delleng
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi; Kedai kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:36:52
540   EtiketDID2022087744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ketapang Indah Blok B1 No.20, Jalan KH. Zainul Arifin, Krukut, Tamansari,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140

PT HUTAN MAS INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GARUDA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol tinta diisi dengan tinta; Botol tinta untuk printer; Kartrid tinta (diisi) dalam kemasan ritel; Tinta cetak, selain tinta

mesin stensil; botol tinta (diisi) dalam kemasan eceran; kartrid tinta isi ulang untuk printer; kartrid tinta terisi untuk mesin
fotokopi; kartrid tinta terisi untuk printer; kartrid tinta terisi untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid toner terisi untuk printer dan
mesin fotokopi; kartrid toner, terisi; kartrid toner, terisi, untuk printer inkjet; kartrid toner, terisi, untuk printer laser; paket tinta
(diisi) dalam kemasan ritel; pasta [tinta] printer; pasta tinta tato untuk menandai ternak; pelapis berupa tinta konduktif untuk
digunakan dalam pembuatan papan sirkuit tercetak; pengencer untuk tinta; pengental dan pengeras untuk tinta; perekat untuk
digunakan sebagai zat pengering untuk pelapis dan tinta; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak; siccatives
untuk digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk tinta; tinta cetak; tinta cetak mesin stensil; tinta cetak metalik; tinta cetak
termokromik; tinta duplikat; tinta intaglio; tinta isi ulang; tinta kering; tinta konduktif; tinta konduktif untuk digunakan dalam
pembuatan semikonduktor; tinta logam untuk digunakan dalam bidang seni; tinta logam untuk digunakan dalam pencetakan;
tinta penanda untuk hewan; tinta sablon; tinta stempel; tinta tato; tinta tipografi; tinta ukiran; tinta untuk balutan kulit; tinta untuk
digunakan dalam pencetakan offset; tinta untuk digunakan dalam pencetakan silkscreen; tinta untuk kulit; tinta untuk
menandai; tinta untuk menandai ternak; tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir; tinta untuk mesin fotokopi; tinta untuk
printer; tinta untuk printer dan mesin fotokopi; tinta untuk printer inkjet; toner; toner untuk printer; toner untuk printer dan mesin
fotokopi; toner xerografis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:37:30
540   EtiketDID2022087745
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RS. Fatmawati No. 30 F - G  Rt. 001 / RW. 010, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12403

Fong Hendra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L&C+
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:38:00
540   EtiketD162022087746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Dinas Segara, desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali,
81171

Made Pasek Sudarsana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pertenunan Berdikari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain sutra; kain; kain tenun; kain*; sutra [kain]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:38:11
540   EtiketDID2022087747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Boulevard Timur, Gd. Kirana Two Lt. 10A No. 88, Rt. 000/Rw. 000, Kel. Pegangsaan
Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

PT. SINAR TRISAUDARA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREEN CELL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi panel surya untuk menghasilkan listrik; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel

surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; sel surya dan panel pembangkit listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:40:29
540   EtiketDID2022087748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: A-49, Surya Nagar, Ghaziabad,  Uttar Pradesh 201011, India, 201011
KRISHNA INC.

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 :

: GREEN WEALTH NEO HAIR LOTION
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===akar obat; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; desinfektan;

fungisida; herbisida; losion untuk keperluan farmasi; makanan untuk bayi; minyak obat; plester, bahan untuk pembalut;
ramuan obat; sediaan farmasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan untuk
membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan kedokteran hewan; suplemen nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:40:33
540   EtiketDID2022087749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLD COAST OFFICE LIBERTY TOWER - LANTAI 25 WF, JL. PANTAI INDAH
KAPUK BOULEVARD, KEL.
KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT. WOOK GLOBAL TECHNOLOGY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAPOS + 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 : ===Adaptor USB; Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Alat-alat untuk streaming konten media

melalui jaringan nirkabel lokal; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; Hub USB; I-Ring untuk
ponsel genggam; Kartu USB; Kartu identitas, magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; LAMPU BLITZ; LAMPU
PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung
yang diadaptasikan untuk layar kamera; Layar LED; Layar sentuh; Mouse komputer; Pasokan daya listrik untuk telepon pintar;
Pengeras suara; Pengeras suara elektronik; Peralatan WiFi untuk perangkat seluler; Perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi seluler yang menyediakan pasar virtual;
Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan
dan mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); 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;
Pesawat komputer; Program permainan komputer; Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau
permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Speaker [peralatan
audio]; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Telepon nirkabel;
Timbangan; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor daya; adaptor
listrik; adaptor telepon; aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone
(headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat penyimpanan komputer,
yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer;
alat untuk mengendalikan listrik statis; antena; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; aplikasi perangkat lunak komputer
yang digunakan untuk asisten digital pribadi; baterai; cakram optik; casing telepon seluler; catu daya elektronik; colokan, soket
dan kontak lainnya [sambungan listrik]; disk memori flash kosong; dudukan telepon genggam; dudukan telepon seluler;
earphone; hard disk untuk komputer; headphone; headset; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan
dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
telepon seluler; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; jaringan area lokal; kabel adaptor untuk headphone; kabel data;
kacamata; kamera; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu memori flash; keyboard komputer; keypad komputer; keypad
untuk ponsel; komputer desktop; komputer laptop; lampu optik; lensa optik; lensa selfie; meja atau unit yang dipasang di mobil
yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; mikrofon; mikrofon handsfree
untuk ponsel; papan pengumuman elektronik; pelindung layar kaca tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel
selain peralatan gaming; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pembaca kartu
memori; pembawa data magnetik; pembawa data magnetik kosong dan cakram optik perekam; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang
diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar; penyangga
perangkat elektronik seluler; peralatan fotografi; peralatan periferal komputer; peralatan telekomunikasi untuk digunakan
dengan jaringan 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 handsfree untuk telepon seluler; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer yang digunakan
untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak robotika.; perangkat
untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perkakas untuk merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; printer
komputer; program permainan elektronik; router jaringan komputer; sarung pelindung untuk smartphone; server jaringan
komputer; speaker nirkabel; speaker portabel; tas disesuaikan untuk laptop; telepon genggam; tempat (holders), ban lengan
(armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; timbangan
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Dapur; timbangan berat badan; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital;
tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; viewfinder untuk kamera; walkie-talkie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:40:48
540   EtiketDID2022087750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kopi 10 J, RT/RW : 002/004, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian,,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60161

TRISYANA LUKITO (YUNITA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAKKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, merah, hitam, merah muda, hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Keripik rumput

laut; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Makanan ringan rumput laut goreng; Rumput laut bubuk sebagai bahan
baku untuk membuat agar-agar; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); ekstrak rumput laut untuk makanan; hoshi-
nori [lembaran rumput laut kering]; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kelp (rumput laut), diolahan; makanan ringan berbahan
dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); persiapan sup rumput laut; rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut
kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; stok olahan berbahan dasar rumput
laut; yaki-nori [lembar rumput laut]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:41:40
540   EtiketDID2022087751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===bola lampu; bola lampu LED; lampu keselamatan; lampu saku; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot genggam;

senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:42:14
540   EtiketDID2022087752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Industri 41, Randuagung,
Singosari, Malang, Jawa Timur

PT. Gajah Mada Plastic Langgeng Makmur

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 :

: RGU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gentong bukan dari logam; alas pot bunga; bak plastik; bangku kecil; engsel jendela, bukan dari logam; engsel pintu,

bukan dari logam; gagang mebel dari plastik; gagang pintu dari plastik; gantungan handuk [furniture]; gantungan pakaian;
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gantungan pakaian bukan dari logam; gantungan tanaman, bukan dari logam; kait pintu, bukan dari logam; keranjang dari
plastik; kursi [kursi]; palet pengangkut, bukan dari logam; pintu berhenti dari plastik; rak piring; rak sepatu; rantai, bukan dari
logam; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat sampah, bukan dari logam; wadah kemasan dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:43:14
540   EtiketDID2022087753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sulang Silima Kel. Salak II, , Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, 22272
HERNAS MARBUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shanaz Kitchen Sukat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Oranye,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik talas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:44:20
540   EtiketDID2022087754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot A.I-6, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Commune,
Long Thanh District, Dong Nai Province,
Vietnam.

CONG TY CO PHAN ANGEL VIETNAM (ANGEL VIETNAM JOINT STOCK

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 :

: AGI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol susu dengan sendok integral; Dot botol susu; botol bayi; botol susu; dot untuk bayi; pompa payudara; termometer

untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:45:43
540   EtiketDID2022087755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandengan Utara I No. 18, Rt. 003 Rw. 010, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

TJONG HAO IE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOUR LEVEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis Konvensional; Aparatus alarm;

Dudukan alarm dan video kamera; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari
berbagai sensor; Kamera CCTV; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Perangkat Televisi Nirkabel yang
digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Sensor  alarm  pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Unit alarm
central; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm
bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm
keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam
bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri;
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alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alat alarm pribadi; alat anti pencurian; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; dudukan yang
disesuaikan untuk tag identifikasi frekuensi radio [RFID]; instalasi alarm; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); keypad untuk
alarm keamanan; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan;
kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; label dengan chip
identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; panel alarm; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol
untuk alarm keamanan; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; penguji alarm asap; perangkat alarm pribadi elektronik;
perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); radio menggabungkan jam alarm; sensor alarm; sistem alarm;
sistem alarm kebakaran; sistem alarm kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses
elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem
pemantauan alarm; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum
kebakaran; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tag pintar identifikasi frekuensi radio (RFID)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:47:43
540   EtiketDID2022087756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein
Germany

BASF SE

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 :

: PREXIO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : PREXIO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;

gen benih untuk produksi pertanian; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman;
sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman===
===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:47:49
540   EtiketJID2022087757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrack + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan

pengemasan; Transmisi informasi untuk melacak dan menemukan objek, aset, peralatan, dan personel dengan menggunakan
teknologi satelit untuk pihak ketiga; 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 kepada platform-
platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran (retailers) dan para distributor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:49:18
540   EtiketDID2022087758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUKIT GADING BALARAJA BLOK F 9 NO. 32 RT. 009 RW. 005 KEL. CANGKUDU,
KEC. BALARAJA. KABUPATEN TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten,
15610

EDI SANTO NAINGGOLAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELRO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING, HITAM, BIRU DONGKER
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; 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; sepatu; sepatu formal; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu
pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu roda; sepatu sandal; sepatu sepak bola; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk
orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:49:30
540   EtiketDID2022087759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Ketapang RT 001/RW 001, Desa Sukoraharjo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang -
Jawa Timur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65163

Abdul Kodir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PALMAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyaring udara yang digunakan sebagai pengganti rokok tembakau; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk

memanaskan rokok atau tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Rokok elektronik
dengan tembakau perasa; jus tembakau untuk rokok elektronik; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin inhalasi; rokok bebas tembakau,
selain untuk keperluan medis; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:50:24
540   EtiketJID2022087760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. Premier Qualitas Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PREMIER PROMENADE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
bangunan perumahan dan hotel; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan
administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang
mampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:50:58
540   EtiketJID2022087761
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Bendar 03/01 Kec. Juwana Kab. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59185
Erwin Putra Ragil

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zunior
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hijau, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bimbingan belajar (bimbel)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:51:31
540   EtiketDID2022087762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ketapang Indah Blok B1 No.20, Jalan KH. Zainul Arifin, Krukut, Taman Sari,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140

PT HUTAN MAS INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMODO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol tinta diisi dengan tinta; Botol tinta untuk printer; Kartrid tinta (diisi) dalam kemasan ritel; Tinta cetak, selain tinta

mesin stensil; botol tinta (diisi) dalam kemasan eceran; kartrid tinta isi ulang untuk printer; kartrid tinta terisi untuk mesin
fotokopi; kartrid tinta terisi untuk printer; kartrid tinta terisi untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid toner terisi untuk printer dan
mesin fotokopi; kartrid toner, terisi; kartrid toner, terisi, untuk printer inkjet; kartrid toner, terisi, untuk printer laser; paket tinta
(diisi) dalam kemasan ritel; pasta [tinta] printer; pasta tinta tato untuk menandai ternak; pelapis berupa tinta konduktif untuk
digunakan dalam pembuatan papan sirkuit tercetak; pengencer untuk tinta; pengental dan pengeras untuk tinta; perekat untuk
digunakan sebagai zat pengering untuk pelapis dan tinta; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak; siccatives
untuk digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk tinta; tinta cetak; tinta cetak mesin stensil; tinta cetak metalik; tinta cetak
termokromik; tinta duplikat; tinta intaglio; tinta isi ulang; tinta kering; tinta konduktif; tinta konduktif untuk digunakan dalam
pembuatan semikonduktor; tinta logam untuk digunakan dalam bidang seni; tinta logam untuk digunakan dalam pencetakan;
tinta penanda untuk hewan; tinta sablon; tinta stempel; tinta tato; tinta tipografi; tinta ukiran; tinta untuk balutan kulit; tinta untuk
digunakan dalam pencetakan offset; tinta untuk digunakan dalam pencetakan silkscreen; tinta untuk kulit; tinta untuk
menandai; tinta untuk menandai ternak; tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir; tinta untuk mesin fotokopi; tinta untuk
printer; tinta untuk printer dan mesin fotokopi; tinta untuk printer inkjet; toner; toner untuk printer; toner untuk printer dan mesin
fotokopi; toner xerografis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:52:31
540   EtiketJID2022087763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLD COAST OFFICE LIBERTY TOWER - LANTAI 25 WF, JL. PANTAI INDAH
KAPUK BOULEVARD, KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. WOOK GLOBAL TECHNOLOGY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAPOS + 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 : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen-agen Penjualan Elektronik; Distributor Elektronik; 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;
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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 layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta
bagian-bagiannya; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk
perusahaan lain); Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel online barang-
barang elektronik melalui situs web; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Penjualan barang secara online atau offline, baik retail
maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; 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; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Supermarket bahan bangunan; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko barang elektronik audio dan
audio visual; Toko-toko Grosir Elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang
disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan
transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); jasa-jasa penjualan barang; layanan katalog elektronik; layanan
toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi
lainnya; perdagangan barang; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:52:36
540   EtiketDID2022087764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot A.I-6, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Commune,
Long Thanh District, Dong Nai Province,
Vietnam.

CONG TY CO PHAN ANGEL VIETNAM (ANGEL VIETNAM JOINT STOCK

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 :

: AGI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===saputangan kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:52:36
540   EtiketJ182022087764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Piere Tandean, RT 001/ RW 003, Kota Ambon, Maluku, 97232
Welhelmina Leonora Tetelepta-S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Lukisan
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Nama Merek : LOGO
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau dan kecoklatan. hijau warna dasar bambu melambangkan kesuburan dan warna coklat identik dengan rasa manise,
harapannya LULEBA akan menyatukan (Kesuburan dengan Rasa Manis)

511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar;

mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:52:53
540   EtiketDID2022087765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 51 BUKIT BATOK CRESCENT
#06-25, UNITY CENTRE
, 658077

PINHEADS INTERACTIVE PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAILEY & Friends + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, ungu, merah muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; ayunan bayi; boneka mainan berkarakter; gemerincing untuk bayi; gym

bayi; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan perkembangan bayi; mainan untuk
bayi; mainan yang diisi kain/kapas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:54:39
540   EtiketDID2022087766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Putih Raya SC 20, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT. Lakoe Global Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOONY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat test untuk jantung bayi; Botol susu dengan sendok integral; Dot botol susu; Dot

makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Kantong
Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Klip pengaman untuk dot bayi; PERLAK BAYI; Pembersih
lidah; Penghangat tubuh bayi; Penjepit untuk dot bayi; SIKAT MULUT DAN BAYI; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-
bawa (portabel); Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); alat monitor ngompol; bola anal [mainan seks]; botol bayi; botol penyimpanan ASI; botol susu;
colokan anal [mainan seks]; cover untuk botol susu; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; empeng gigi; gelang untuk digigit bayi
yang sedang pertumbuhan gigi; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; ice pack untuk kompress; inkubator
untuk bayi; kantong penyimpanan asi; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; katup botol makan; kompress payudara;
monitor denyut jantung; monitor jantung janin; pakaian dimakan; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung puting; pemijat
karet untuk bayi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi; pendengaran perangkat
perlindungan; penjepit untuk botol bayi; penyerap asi; perekam denyut jantung; perisai payudara; pompa payudara; pompa
payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan; puting susu / pentil untuk botol bayi; sarung tangan gigi bayi;
termometer untuk anak-anak; underpads pakai===
===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan tempat
bermain (playground); Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan edukasi; Balon mainan; Bank mainan; Barang-
barang permainan busa baru; Bean bag; Bola mainan; Bola salju mainan; Bola ukuran apa saja; Boneka Daruma; Boneka
Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka bermain kartu; Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan; Boneka mainan
hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka maskot; Boneka tokoh aksi; Catur Cina [permainan]; Egrang; Guncang bayi
menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Gundu; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kasing untuk mesin
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permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kedok (Topeng Untuk Menari); Kendaraan model untuk anak-anak; Kereta
luncur salju (mainan); Kostum menjadi mainan anak-anak; Kotak memancing [peralatan memancing]; Kursi untuk permainan
(kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lilin mainan; Lilin pemodelan mainan; Mainan; Mainan (alat permainan);
Mainan action figure dengan kepala besar; Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari logam;
Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan
ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter;
Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; 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, 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; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Menashi-daruma [boneka
bodhidharma tanpa murid]; Mesin permainan arcade; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau
alat permainan); Model die-cast; Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak
berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas
untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan
yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk
membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai
satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan
alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Pengapung untuk memancing; Perangkat (dijual lengkap) untuk membuat mainan-mainan model;
Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat
model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap)
untuk menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari bagian
(dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat
dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat
model mainan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran
taktil,  permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan edukasi taktil (alat permainan); Permainan elektronik;
Permainan yang dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung
yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan,
mainan dan alat-alatnya; 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);
Permainan-permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-
perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Perosotan air; Pi atas; Rumah mainan; Sepatu roda; Set
Mainan; Sirip untuk berenang; Struktur gedung mainan; Tenda mainan; Tongkat pemukul bola untuk permainan; Tongkat
pemukul permainan kriket; Topeng halloween; Topeng mainan dan kostum; adonan mainan; aksesoris pakaian boneka;
aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka; aksesoris untuk kendaraan
mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan
rekreasi; alat bantu renang; alat bantu renang tiup untuk anak-anak; alat genggam untuk permainan elektronik; alat mainan;
alat musik mainan; alat pemukul untuk anak-anak; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat
permainan genggam untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat utuk bermain pasir; angka model skala
[mainan]; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman bermain; baju besi mainan;
bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon; balon mainan; bangunan mainan; bangunan model
skala [mainan]; bangunan playset; bar latihan; bar monyet; bata bangunan mainan; bean bean animals; beanbag dalam
bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; bebek karet; bendera sudut untuk bidang bermain; berenang mengapung untuk
penggunaan rekreasi; binatang mainan; blok (mainan); blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan
mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; bola; bola karet; bola latihan; bola mainan; bola
olahraga; bola pantai tiup; bola permainan; bola untuk anak-anak; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar,
bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk
memproyeksikan bola permainan; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka bean bag;
boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka dan mainan yang mainan
dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut; boneka
mainan; boneka mainan berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka
mewah; boneka tangan; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka ventriloquists; boneka yang diisi; boneka yang
terkait dengan Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang terkait dengan Festival Girls Jepang dan
aksesorisnya; botol susu boneka; buah-buahan Mainan; bumper kolam renang; burung mainan; busa mengapung untuk
berenang; busur dan panah mainan; cendera mata mainan dari kertas; cincin berenang; cincin renang; cindera mata berupa
mainan kecil; dam [permainan]; drone [mainan]; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah boneka; game genggam
dengan tampilan kristal cair; game tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gamepad untuk digunakan dengan
gim elektronik; garasi mainan; garasi mainan pit stop; gasing (mainan); gaun boneka; gelang slap (mainan); gelembung sabun
[mainan]; gemerincing untuk bayi; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gitar mainan; gym bayi; gym hutan
[peralatan bermain]; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan;
helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters
[mainan]; hiasan boneka; ikan mainan; jaket renang; jalur balap untuk kolam renang; jam mainan; jam tangan mainan; jaring
mainan kupu-kupu; jaring renang; jungkat-jungkit; kacamata mainan prisma; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kartu permainan; kartu
permainan untuk digunakan dalam trik sulap; kartu trivia [permainan]; kastil mainan; kasur atau bantalan mengapung tiup
untuk penggunaan rekreasi; kendali jarak jauh untuk kendaraan model skala operasi; kendaraan balap model skala;
kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio
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kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua
yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan,
mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan
mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan
model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; keping
permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan poker; kereta bayi mainan; kereta luncur
dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta mainan; kereta mainan model set;
kereta model mainan; kerucut slalom (mainan); kincir mainan; kit model skala [mainan]; kolam renang [artikel bermain]; kolam
renang mengapung udara; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi;
kolam tiup untuk penggunaan rekreasi; komputer mainan (tidak bekerja); konfeti; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak
jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak mainan untuk
berdandan/berpakaian; kotak musik mainan; kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak
pasir mainan; kotak surat mainan; kotak susun; kru pit model skala; kuku mainan; landasan pacu plastik (mainan); layang-
layang; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi elektronik;
mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan
baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan alat pemancar air; mainan anak-
anak dengan beberapa aktifitas; mainan anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk
pesta; mainan bayi; mainan bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan
binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit;
mainan boneka jari; mainan buaian; mainan bunga; mainan dan masker wajah hal yang baru; mainan dari logam; mainan
dempul; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi
untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan  [mainan atau alat
permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan
glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan
jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan jarum jam yang terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari
plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/
keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat; mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan
konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan lunak; mainan lunak
berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan mandi tiup; mainan
mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong rumput; mainan
mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan musik; mainan naik-on tiup;
mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk
bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi; mainan permainan peran;
mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pohon Natal; mainan remas; mainan
ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap; mainan skuter; mainan struktur gedung
dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balok-
balok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan
untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant
(bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat
dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan
radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang
untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air;
mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola
karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; mainkan terowongan; makanan
mainan; mandi bola arena bermain; meja permainan; memblokir boneka; membuat sketsa mainan; mendorong mainan;
mengapung tiup untuk berenang; meninju mainan; mesin dan peralatan kebugaran; mesin dan permainan game hiburan
(otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game pinball (mainan);
mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin permainan cakar derek; mesin permainan elektronik; mikroskop
mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-
permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan
radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari
jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model
mainan; model skala; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model untuk digunakan pada
permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang; motor mainan menggunakan aki (accu); naik mobil
mainan; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi dan permen; ornament musiman (mainan); otopet
mainan; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk boneka tradisional Jepang; palet (permainan); panah
mainan; pancing mainan; panggung untuk tujuan rekreasi; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi;
papan permainan basket; pasak slalom (mainan); patung mainan; patung mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan
yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang mainan; pelampung untuk keperluan rekreasi, snorkeling,;
pemain rekaman mainan; pembalap model skala; pembatas balok (mainan); pembatas tempat bermain [peralatan tempat
bermain]; pembuat mainan nois; pemukul bola untuk permainan; pemutar rekaman mainan untuk memainkan lagu dan kaset;
pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan;
pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil mainan; pengontrol untuk pesawat mainan; perabot untuk
rumah boneka; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan; peralatan bermain di luar ruangan;
peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan dan aparatus game; peralatan latihan; peralatan makan mainan
[peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik mainan; perangkat model keterampilan mainan figur; perhiasan
dan rias wajah mainan; perisai mainan; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan arcade; permainan
bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan dalam ruangan; permainan dam (games); permainan dan alat-
alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan elektronik genggam untuk anak-anak;
permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan gelang; permainan keterampilan aksi; permainan memori; permainan
papan; permainan pengajaran elektronik; permainan peran; permainan perang atau permainan peran; permainan perang
menggunakan model-model tentara; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan untuk mesin game; permainan
untuk pesta; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang
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dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat
mainan sling; pesawat model skala; pesawat terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring terbang (mainan); piringan udara, permainan ruang
tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere, cakram terbang, menyusun potongan
gambar, mainan anjing, mainan kucing; pistol air; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita kertas [pesta hal
baru]; playhouses luar ruangan; playsets untuk boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs [mainan]; pompa disesuaikan secara
khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan; pushchairs
mainan; puzzle; puzzle mosaik; rattles [mainan]; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi
mainan; roda omni [robot mainan]; roket mainan; rumah bermain anak-anak; rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan
anak-anak; sabuk renang; sarung pistol mainan; sarung tangan renang; sayap air; sendok garpu mainan; senjata mainan;
senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sepatu boneka; sepatu roda untuk anak-anak; sepeda
anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda mainan; sepeda mainan elektrik; sepeda model skala menjadi mainan;
sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set alat mainan;
set ayunan; set helipad; set konstruksi mainan; set mainan balap; simpai (mainan); simpai untuk anak-anak; sirip buatan untuk
berenang; sirip untuk menyelam; skuter [mainan]; slide [mainan]; stasiun layanan mainan; struktur model skala [mainan];
susun blok; tanduk mainan; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop tiup; teater boneka [mainan];
telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tempat tidur boneka; terompet mainan; tikar untuk bermain; tokoh aksi;
tokoh mainan; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat mainan; tongkat pemukul golf
untuk anak-anak; tongkat sihir mainan; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng kostum; topeng mainan; topeng topeng; topi
perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan;
trampolin; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan,
kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model
skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian
boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; umpan untuk memancing; unit genggam untuk memainkan
game elektronik; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; wind sock dekoratif (mainan); yo-
yo===
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511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cairan untuk rokok elektronik; POD vape; Rokok elektrik; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk

rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; katun vape; nikotin untuk rokok elektronik; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; pipa vaporizer rokok
tanpa asap; vaporiser oral untuk perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:57:41
540   EtiketDID2022087768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. USMAN SALENGKE NO.43 B, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
PUTRI OCTAVIANA ORISTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MMS Beauty
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Kolonye;
Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik];
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deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-
up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh;
lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan
kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
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yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya
untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk
penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan
kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik;
penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata
ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan

Halaman 627 dari 840



kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat
untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:58:01
540   EtiketJ022022087769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: G. SIDEREJO LK. VI KOMP. T MERIAM, DESA DELI TUA, KEC. DELI TUA,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20355

BAGUS ABD. HALIM, S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DPP LSM GEMPUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah, Kuning , Coklat dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:58:08
540   EtiketDID2022087770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Timur Blok B/1, RT. 002 RW. 005, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

STEVEN ERWIN WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah, Merah Muda, Oranye, dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es untuk minuman penyegar; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup

(treacle); Jus jahe [minuman]; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; 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 coklat dengan atau tanpa susu; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel;
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Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh krisan; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal
berbahan dasar kunyit asam; es krim; es serut dengan kacang merah manis; es yang dapat dimakan; gula, madu, sirup; madu
untuk makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan
dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbasis
chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi
teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman teh; minuman teh boba;
minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari teh; minuman-minuman berbahan
dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-
minuman berperisa cokelat; sediaan minuman kakao; seduhan herbal  dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-
alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan
herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang
jahe; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh bunga jeruk nipis; teh jeruk
nipis; yogurt beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:58:26
540   EtiketDID2022087771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kopi 10 J, RT/RW : 002/004, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian,,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60161

TRISYANA LUKITO (YUNITA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAIYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tulisan mandarin dibaca Kaiya,  Brings Joy Into Life merupakan slogan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; 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 wajah (kosmetik);
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi tubuh 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); kertas untuk penggunaan kosmetik; kit
kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik;
losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
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kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; preparat pelembab [kosmetik];
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik
untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:58:49
540   EtiketDID2022087772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Boulevard Timur, Gd. Kirana Two Lt. 10A No. 88, Rt. 000/Rw. 000, Kel. Pegangsaan
Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

PT. SINAR TRISAUDARA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREEN CELL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===LED umpan memancing; Lampu LED; Lampu lilin LED; Lampu suasana LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode);

Luminer LED; Mesin lampu LED; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan
LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
penerangan LED; 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; bola lampu LED; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; flameless dioda pemancar
cahaya [LED] lilin; lampu; lampu LED kuku; lampu keselamatan LED; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu lilin LED; lampu
linear LED; lampu proyeksi LED; lampu sorot LED; 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; penerangan
(LED) untuk kendaraan; peralatan penerangan LED; perangkat pencahayaan LED; perlengkapan lampu LED; rakitan
penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya),
catu daya dan kabel; tealights LED===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 11:59:43
540   EtiketDID2022087773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 51 BUKIT BATOK CRESCENT
#06-25, UNITY CENTRE
, 658077

PINHEADS INTERACTIVE PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat tua, merah muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; ayunan bayi; boneka mainan berkarakter; gemerincing untuk bayi; gym

bayi; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan perkembangan bayi; mainan untuk
bayi; mainan yang diisi kain/kapas===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:00:01
540   EtiketDID2022087774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kolor RT 006 RW 001, Desa Bucor Kulon, Kec. Pakuniran
, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67292

Ihsanudin Fanani

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 :

: FOOTAGE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; dompet kartu; dompet kartu nama; dompet koin; dompet kulit [tas]; dompet kunci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:01:28
540   EtiketJID2022087775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. Premier Qualitas Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PREMIER PROMENADE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, dan Hitam
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; agen perumahan; jasa penyewaan perumahan; layanan agen perumahan; manajemen real estat dan
perumahan; pengembangan properti dan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:01:48
540   EtiketDID2022087776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 51 BUKIT BATOK CRESCENT
#06-25, UNITY CENTRE
, 658077

PINHEADS INTERACTIVE PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, kuning, krem, merah muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; ayunan bayi; boneka mainan berkarakter; gemerincing untuk bayi; gym

bayi; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan perkembangan bayi; mainan untuk
bayi; mainan yang diisi kain/kapas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:01:48
540   EtiketJID2022087777
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLD COAST OFFICE LIBERTY TOWER - LANTAI 25 WF, JALAN PANTAI INDAH
KAPUK BOULEVARD, KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. WOOK GLOBAL TECHNOLOGY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAPOS + 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 : ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-

line; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi
layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan
voice over internet protocol (VOIP); Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT);
Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
peranti lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol Internet of Things (IoT) perangkat elektronik;
desain perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things
(IoT); 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 layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa-jasa
dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara
smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan,
peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan
jaringan; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan
manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat
lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan
oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem
pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan 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; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara
online untuk digunakan dalam komunikasi; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan
konten multimedia; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi; penyediaan situs web yang
menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi;
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis
dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu,
peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap
udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar
ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat
lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem
kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus
(custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid)
yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagen-
reagen dibidang rangkaian-rangkaian  berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:03:41
540   EtiketDID2022087778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot A.I-6, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Commune,
Long Thanh District, Dong Nai Province,
Vietnam.

CONG TY CO PHAN ANGEL VIETNAM (ANGEL VIETNAM JOINT STOCK

Halaman 632 dari 840



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 :

: AGI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Spons untuk keperluan rumah tangga; botol minum; kain untuk membersihkan botol bayi; peralatan dan wadah rumah

tangga atau dapur; sedotan untuk minum; sikat botol; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; wadah
minum; wadah untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:05:39
540   EtiketDID2022087779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lakban aluminium foil; Protection tape; Selang LPG; bahan isolasi; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi,

kain isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); kain isolasi; kertas isolasi; lakban; lakban selain
untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin
udara; pita isolasi; pita perekat (seal tape); selang karet industri; selang lentur, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:05:53
540   EtiketDID2022087780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 51 BUKIT BATOK CRESCENT
#06-25, UNITY CENTRE
, 658077

PINHEADS INTERACTIVE PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; ayunan bayi; boneka mainan berkarakter; gemerincing untuk bayi; gym

bayi; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan perkembangan bayi; mainan untuk
bayi; mainan yang diisi kain/kapas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:07:26
540   EtiketDID2022087781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 51 BUKIT BATOK CRESCENT
#06-25, UNITY CENTRE
, 658077

PINHEADS INTERACTIVE PTE LTD
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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 :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; ayunan bayi; boneka mainan berkarakter; gemerincing untuk bayi; gym

bayi; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan perkembangan bayi; mainan untuk
bayi; mainan yang diisi kain/kapas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:08:30
540   EtiketDID2022087782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asam sulfat; Film sinar-X, peka tetapi tidak terpapar; aditif kimia untuk minyak; air amonia; air berat (sediaan kimia); air

suling beroksigen; alkali; alkaline; alkohol*; aluminium iodida; amonia*; antimon oksida; arang aktif; arang darah; asam *; asam
arsenious; asam belerang; asam format; asam fosfat; asam karbonat; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air untuk
kolam renang; bahan kimia untuk pemrosesan film sinar-X; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia yang
digunakan dalam fermentasi anggur; belerang; etil alkohol; fosfor; garam asam halogen; garam asam organik; garam kalsium;
garam kasar; glukosa untuk industri makanan; hidrogen; hidrogen sianida; kain cetak biru; kertas baryta (bahan kimia); kertas
cetak biru; natrium; natrium silikat; oksigen untuk keperluan industri; selulosa; silikon; surfaktan silikon untuk keperluan
industri; tawas; turunan selulosa [bahan kimia]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:09:52
540   EtiketDID2022087783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mastrip 39 Kedurus, RT. 003 RW. 002, Kel. Kedurus, Kec. Karang Pilang, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60223

IVAN HABID ROBIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1  Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP BUNGA ANGGREK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang

[keperluan kantor atau rumah tangga]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:09:57
540   EtiketJID2022087784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. Premier Qualitas Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PREMIER PROMENADE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan perumahan; inspeksi bangunan dalam proses konstruksi bangunan; jasa pengawasan konstruksi

bangunan untuk proyek bangunan; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi perumahan dan bangunan; pendirian pusat komersial, area perumahan dan pabrik; pengembangan perumahan
(jasa pembangunan gedung); renovasi dan pemulihan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:10:21
540   EtiketJID2022087785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrack + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; 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; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari
transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pengiriman obat; layanan pelacakan dan penelusuran surat dan
paket [informasi transportasi]; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi,
dan pengiriman barang; logistik transportasi; memberikan informasi dan pelacakan informasi untuk orang lain terkait status
pengambilan dan pengiriman melalui internet dan telepon; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam
perjalanan [informasi transportasi]; pelacakan dan penelusuran pengiriman [informasi transportasi]; pelacakan dan
penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman; pelacakan kendaraan barang dengan komputer [informasi transportasi];
pelacakan kendaraan pengangkutan dengan komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi];
pelacakan, penelusuran, dan manajemen pengiriman; pelacakan, penempatan dan pemantauan kendaraan, kapal laut dan
pesawat terbang; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi
transportasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:11:05
540   EtiketDID2022087787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BR. Seminyak Seminyak, Kuta, Bali, Kabupaten Badung, Bali
RUDY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLUSHY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk minuman beku; Minuman beralkohol; Minuman beralkohol dari ekstrak buah-

buahan; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman beralkohol hasil fermentasi
atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel; Minuman brendi; Minuman keras daiquiris beku;
Minuman wine; Rum (minuman beralkohol); Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol); Tequila; Vodka; Wine
(minuman beralkohol dari buah-buahan); arrack [arak]; campuran koktail (minuman beralkohol); ekstrak minuman beralkohol;
koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin dingin; koktail *; minuman alkohol berkarbonasi, kecuali bir; minuman

Halaman 635 dari 840



beralkohol bersoda; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman buah beralkohol; minuman koktail buah
beralkohol; sediaan koktail beralkohol; wiski===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:13:00
540   EtiketDID2022087788

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 51 BUKIT BATOK CRESCENT
#06-25, UNITY CENTRE
, 658077

PINHEADS INTERACTIVE PTE LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, merah muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; ayunan bayi; boneka mainan berkarakter; gemerincing untuk bayi; gym

bayi; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan perkembangan bayi; mainan untuk
bayi; mainan yang diisi kain/kapas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:13:09
540   EtiketDID2022087789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot A.I-6, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Commune,
Long Thanh District, Dong Nai Province,
Vietnam.

CONG TY CO PHAN ANGEL VIETNAM (ANGEL VIETNAM JOINT STOCK

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 :

: AGI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===saputangan tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:14:01
540   EtiketJID2022087790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. Premier Qualitas Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PREMIER LAKE RESIDENCE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
bangunan perumahan dan hotel; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan

Halaman 636 dari 840



administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang
mampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:16:14
540   EtiketDID2022087791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. AM. Sangaji No. 11 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir , Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10130

VEGUSTIAN WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCHESTER DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kentang (dalam bentuk) stick; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Potongan kentang; Produk terbuat

dari kentang; bola-bola kentang; chuños [kentang beku-kering]; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang
goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan;
kentang panggang; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan; kentang,
diawetkan; kentang, diolah; kepingan kentang; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; makanan ringan berbahan
dasar kentang; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:16:32
540   EtiketJID2022087792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok A III No.1, Jl.Meruya Ilir Raya, Kel.Meruya Selatan,
Kec.Kembangan, Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,

PT Massindo International

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nearest To The Bed
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; mengadakan pameran dagang untuk

profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan
industri dan komersial; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; sponsor promosi turnamen
golf kejuaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:19:23
540   EtiketJID2022087793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: BING CHUN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penitipan untuk hewan; Layanan kafe; dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan

makan; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan hotel; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan
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penitipan anak [penitipan anak]; layanan restoran washoku; layanan rumah pensiun; layanan snack-bar; pengukiran makanan;
penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan
ruang pertemuan; sewa dispenser air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:19:25
540   EtiketJID2022087794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. Premier Qualitas Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PREMIER LAKE RESIDENCE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Hitam
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; agen perumahan; jasa penyewaan perumahan; layanan agen perumahan; manajemen real estat dan
perumahan; pengembangan properti dan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:20:20
540   EtiketDID2022087795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEKS PURI DELTA MAS BLOK C, NO.9 RT.002 RW.001, KEL.PEJAGALAN,
KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11450

JOHN FISHER HENDRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAYOTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem

glitter untuk keperluan alat tulis; lem kain untuk keperluan rumah tangga; lem kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; lem pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput laut untuk alat tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah
tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga; lem untuk penggunaan kantor; perekat [lem] untuk
alat tulis atau keperluan rumah tangga===
===Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem
polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; lem gelatin untuk
keperluan industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk
keperluan industri; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; lem untuk
penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:20:50
540   EtiketJID2022087796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: BING CHUN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi

manajemen personalia; layanan agen ekspor-impor; layanan fotokopi; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; manajemen bisnis hotel; pemasaran; pencarian sponsor;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; persewaan kios
penjualan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain; proses
administrasi pesanan pembelian; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:20:59
540   EtiketDID2022087797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===sikat; sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat serat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:22:30
540   EtiketDID2022087798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: BING CHUN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; air [minuman]; air soda; jus buah; jus sayuran [minuman];

limun; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berenergi; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman whey; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk limun; sirup untuk minuman; smoothie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:23:49
540   EtiketDID2022087799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: BING CHUN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; Sediaan aromatik untuk makanan; Sushi; bumbu masak; es krim; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gula;
kopi; kue pastry; makanan ringan berbasis sereal; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; molase untuk
makanan; pati untuk makanan; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; persiapan sereal; puding; ragi*; sediaan krim
kocok yang kental; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:24:51
540   EtiketJID2022087800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kranggan Raya No. 9G - 9H, RT 01 RW 001 Kelurahan Jatisampurna,
Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17433

PT Cahaya Cantik Bersinar

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 :

: SELUAS RASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Background Putih, Lambang Hijau Tua dan Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan

ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:25:00
540   EtiketDID2022087801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SUKARJO WIRYO PRANOTO NO 99A
MAPHAR -TAMAN SARI RT 010/RW 03 JAKARTA MAPHAR -TAMAN SARI, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160

PT GRAHA NATURAL SKIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOLLYWOLLY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU HITAM PUTIH UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; lipstik; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:25:24
540   EtiketDID2022087802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management Co., Ltd.
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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 :

: BING CHUN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Sediaan kacang; Susu kocok; Tahu; Telur; Yoghurt; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan

pengganti susu; buah buahan kalengan; buah-buahan, diolah; daging; ekstrak rumput laut untuk makanan; jeli buah; minuman
susu, susu sebagai komponen utama; minyak untuk makanan; sayuran, diolah; selai; selubung sosis, alami atau buatan; susu;
susu kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:27:33
540   EtiketDID2022087803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kapas Pembersih; Krim flek (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Masker Wajah; Pensil highlighter (kosmetik); Sediaan

kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan tabir
surya kosmetik; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; bubuk masker tubuh; cat kuku; deterjen; deterjen pencuci piring
cair; gel pasta gigi; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik tanpa obat; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim tangan kosmetik; lipstik; lotion kulit
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion wajah kosmetik; make-up bedak; make-up dasar bedak;
maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kulit; masker tubuh; masker wajah kosmetik; mencuci soda, untuk membersihkan; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air
aromatik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; palet pengkilap
bibir; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi tanpa obat; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; sabun kosmetik; sabun tubuh; sabun-sabun; sampo dan kondisioner rambut; sediaan kosmetik;
sediaan kosmetik wajah; sediaan menghapus make-up; sediaan pengasahan; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; semprotan penyegar nafas; strip napas menyegarkan; tempat lipstik; wangi-wangian; wangi-wangian
untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:29:48
540   EtiketJID2022087804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrack + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis

berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Jasa-jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan
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manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan
, pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Komputasi awan berhubungan dengan platform
untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis
elektronik berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pengembangan
pengujian dan integrasi aplikasi perangkat lunak blockchain; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan
perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Platform hosting di internet berhubungan dengan
platform untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; data autentikasi melalui blockchain; desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk
blockchain; 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; pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan,
dan portal e-bisnis; perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-
business===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:30:01
540   EtiketDID2022087805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesona Khayangan Blok CN 1 Jl Margonda, Kota Depok, Jawa Barat
Darwis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TERE LIYE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda;

kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku
komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan;
novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon
pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu
perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan
terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi
boneka dan/atau aksesoris boneka; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan
cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; novel; novel grafis; novel roman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:30:07
540   EtiketJID2022087806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot A.I-6, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Commune,
Long Thanh District, Dong Nai Province,
Vietnam.

CONG TY CO PHAN ANGEL VIETNAM (ANGEL VIETNAM JOINT STOCK

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 :

: AGI & 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 : ===Pengarahan panggung; jasa produksi film; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand;

produksi musik; produksi program radio dan televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:30:36
540   EtiketD262022087807
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA BUGIS, RT/005 RW/002 KEC. BATUI KAB. BANGGAI, Kabupaten Banggai,
Sulawesi Tengah

LEOLA LUTVIONITA HI. MAKKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chika
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:30:56
540   EtiketJID2022087808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bizpoint Marketing galery, Blok R2 No 19 jl pemda tigaraksa cikupa sukamulya,
kabupaten tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710

LHO VISI TRADING SERVICE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: P.Y.C PANVI YOUNG COLLECTION DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA
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 eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game
komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko
eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi;
layanan promosi; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko
ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang
menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan
persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel,
perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal,
suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan
elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa;
pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Penjualan
pakaian,; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot,
pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek,
shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi
olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong,
topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan
pakaian 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
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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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:32:08
540   EtiketDID2022087809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dk.Gatak RT:04,RW:03 Desa Mororejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372
MUHAMAD FARIKHIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAARIKLI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning,Hijau,Putih,Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk Ikan; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan

dengan perasa; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan
dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kerupuk; kerupuk ikan; kerupuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:32:21
540   EtiketJID2022087810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Generali Tower Lt. 15, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl.
HR Rasuna Said, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

INFINITE CONSULTING TAX AND FINANCIAL ADVISORY SERVICES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INFINITE CONSULTING + 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 : ===Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan); informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; jasa informasi

dan konsultasi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa konsultasi dan
konsultasi keuangan; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan dan layanan informasi; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perencanaan pajak; layanan pajak (keuangan); manajemen keuangan; pemberian informasi mengenai jasa
pemerosesan pembayaran pajak; perencanaan dan manajemen keuangan; saran keuangan yang berkaitan dengan pajak
penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:32:51
540   EtiketJ182022087811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Batu Merah, RT 003/RW 003, Kota Ambon, Maluku, 97128
Faisal Ubeid Attamimi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMPLYFOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih bermakna sehat dan kesederhanaan
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; penyajian makanan

dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:41:19
540   EtiketDID2022087812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 60A, Gedriyan, RT. 02 Nyangkringan, Kelurahan
Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

CV ADIKREASI GUNA ASASTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUTIRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20, 7, 9, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bak bukan dari logam; Bufet; Dipan; Furnitur untuk anak-anak; Kereta makanan (perabot); Kotak penyimpanan (furnitur);

Lemari buku; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari serbaguna; Meja dapur; Meja modular [perabot]; Meja rapat kantor; Meja
serbaguna; Meja seterika / gosok; Nakhas; Orang-orangan yang dipakai penjahit; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan,
bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Rak serbaguna; Rak
surat kabar; Rak untuk komputer; Troli untuk komputer; Wadah kemasan industri dari kayu, bambu atau plastik; alat
kelengkapan furnitur, bukan dari logam; bagian furnitur; bak kayu; bak plastik; bangku kerja; bangku sekolah; bingkai furnitur;
cermin; etalase; furnitur bar; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur kaca;
furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur modular; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur taman; furnitur untuk bayi
dan remaja; furnitur untuk keperluan industri; furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk toko; furnitur yang terbuat dari
kayu atau pengganti kayu; gelang identifikasi dari plastik; gelang identifikasi, bukan dari logam; gerobak untuk komputer
[perabot]; jemuran; kabinet; kandang untuk hewan; kasur; kemasan wadah dari kayu atau plastik; kotak alat, bukan dari logam
[perabot]; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak peralatan dan troli (bukan dari logam) (furnitur); kotak plastik; kursi
[kursi]; kursi anak TK/Paud; kursi kantor; laci; lemari; lemari besi; lemari dapur; lemari indeks [furniture]; lemari komputer
[perabot]; lemari obat; lemari pajangan; lemari piring; loker; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja gambar; meja kantor; meja
kerja; meja kerja industri; meja komputer; meja rias dapur; meja sekolah; meja tulis; model [ornamen] dari tulang, gading,
plester, plastik, lilin atau kayu; panel furnitur; papan display; papan kayu; papan kayu atau plastik; papan nama bukan dari
logam; papan nama plastik; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor berdiri bebas [perabot]; partisi kantor
bergerak [furniture]; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; peti; pintu untuk furnitur; podium; rak; rak modular [perabot]; rak penyimpanan; rak
perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; ranjang; sofa; tabung non-logam
untuk gas atau cairan tekan, dijual kosong; tabung plastik; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air plastik;
tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat tidur;
tempat tidur rumah sakit; tirai (perabot); tirai jendela; tong, bukan dari logam; troli [perabot]; wadah kemasan dari plastik;
wadah penyimpanan, bukan dari logam; workstation komputer [furnitur]===
===Alat pemotong dan cetakan pemotong untuk pengerjaan logam, selain dioperasikan dengan tangan; Alat pengelas busur
listrik; Alat pengisi angin nitrogen ban mobil dan motor; Alat pengolah makanan secara elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Alat untuk bongkar pasang ban mobil dan motor; Alat-alat listrik yang menggunakan tenaga udara; Kit perbaikan bodi mobil;
Lift sepeda motor; MESIN BAJAK SAWAH; Mesin Cuci; Mesin balancing roda kendaraan; Mesin bongkar pasang ban; Mesin
dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin las laser; Mesin las robotik; Mesin obras; Mesin otomatis; Mesin pakan ternak
menghancurkan; Mesin pelengkung untuk pengerjaan logam; Mesin pelubang kancing; Mesin pembangkit Listrik (Generator);
Mesin pembuat bakso; Mesin pengangkat mobil dua kaki; Mesin pengangkat mobil empat kaki; Mesin pengangkat mobil model
gunting; Mesin penggiling; Mesin penyapu dengan menggunakan penghisap berdaya listrik; Mesin poles mobil motor; Mesin
sekam padi; Mesin sortasi beras; Mesin spooring roda kendaraan; Mesin-mesin dan peralatan-peralatan untuk proses kimia;
Metalworking mesin dan peralatan mesin; Mixer makanan listrik; Pena cetak 3D; Pengangkat mobil kecil model gunting;
Penyaring minyak untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang; Pompa air  ; Printer 3D; Robot-robot untuk
keperluan industri; Robot-robot untuk membantu keperluan rumah tangga sehari – hari; alat cuci; alat las listrik; alat pemotong
kayu; alat pengangkat hidraulik; alat pengolah limbah makanan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat
potong pada mesin bubut; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; blender, listrik,
untuk persiapan makanan; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; blender, listrik, untuk persiapan minuman;
derek; elektroda untuk mesin las; gunting, listrik; hijauan menghancurkan mesin [pabrik pakan]; inkubator untuk telur;
kompresor [mesin]; kompresor listrik; kompresor udara; kopling mesin dan komponen transmisi untuk mesin; lantai mesin
polishing dan aparat, listrik; lift mobil; listrik las busur mesin; membentuk mesin; mesin bor; mesin bor kayu; mesin bordir;
mesin bordir komputer; mesin bubut [mesin alat]; mesin bubut kayu; mesin cetak; mesin cetak digital; mesin cetak pelet kayu
untuk bahan bakar; mesin chipping kayu; mesin cuci [laundry]; mesin cuci karpet; mesin cuci listrik; mesin daging mengiris;
mesin dan alat pengerjaan logam; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan
peralatan mesin; mesin dan peralatan pertambangan; mesin dry-cleaning; mesin gergaji kayu; mesin giling untuk keperluan
pertanian; mesin jahit; mesin jahit industri; mesin jahit karung; mesin jahit untuk keperluan rumah tangga; mesin jahit, listrik;
mesin las Inverter; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin packing; mesin pemadat sampah; mesin
pemanen dan perontok; mesin pembersih karpet; mesin pembersih robotik; mesin pembersih uap; mesin pembungkus; mesin
pemilah sampah; mesin pemisah sampah dan sampah; mesin pemoles beras; mesin pemotong; mesin pemotong daging;
mesin pemotong makanan untuk penggunaan komersial; mesin pemotong padi; mesin pemotong pakan ternak [pakan
pemotong]; mesin pemotong roti; mesin pemotong untuk pengerjaan logam; mesin pemotong, pencacah dan pengiris
makanan untuk keperluan industri; mesin penanam benih pertanian; mesin pencuci piring; mesin pengangkut sampah dan
sampah; mesin pengecatan; mesin pengemas vakum; mesin pengepakan otomatis untuk makanan; mesin pengering biji-
bijian; mesin pengering padi; mesin penggiling; mesin penggiling kayu; mesin penggiling padi; mesin penggilingan kayu; mesin
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penggilingan pengeboran; mesin penghancur sampah; mesin pengolahan daging; mesin pengolahan limbah dan sampah;
mesin pengukur ukuran; mesin pengumpul debu; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin pengupas kulit ari kopi; mesin
pengupas kulit ari padi; mesin pengupas kulit kopi; mesin penyemprot air; mesin perforasi untuk pengerjaan logam; mesin
persiapan makanan dan pengolahan minuman; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin planing kayu; mesin potong,
listrik; mesin press setrika pakaian; mesin setrika; mesin slotting untuk pengerjaan logam; mesin untuk pembuatan mie; mesin
untuk pengepakan dan pembongkaran; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; mesin, selain untuk
kendaraan darat; mesin-mesin makanan mengupas untuk penggunaan komersial; mixer [mesin]; mobile crane; pakan mesin
penggiling; pakan pencampuran mesin [pakan mixer]; pemanen untuk pertanian; pembersih vakum basah dan kering;
pembudidaya pertanian; pemisah biji-bijian; pemisah debu; pengepres hidrolik; pengering kombinasi mesin cuci; penggiling
daging, listrik; penggiling kopi yang dioperasikan dengan daya; penggiling kopi, listrik; penggiling makanan, listrik; pengolah
makanan, listrik; pengupas kentang, listrik; penyedot debu; penyedot debu basah; peralatan mesin computer numerical control
[CNC] untuk mesin pengepakan; peralatan mesin jahit; peralatan mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin bor;
peralatan mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin penggilingan; peralatan pengukuran dan kontrol untuk minyak
dan gas, ruang angkasa, otomotif, listrik dan industri energi; perkakas dan perlengkapan untuk mesin jahit; pompa [mesin];
pompa air bensin; pompa air diesel; pompa air listrik; pompa diesel; pompa submersible; sealer vakum listrik makanan; slicers
makanan, listrik; tepung pabrik mesin===
===Alat pemetaan dan survei; Alat pengatur waktu; Alat peraga pendidikan; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat
untuk analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda
motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat-alat navigasi; Aparatus pendeteksi asap; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk
program komputer untuk mengajari bahasa; Catu daya tegangan rendah; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan
yang terekam; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running
text) dan video; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); Mesin
pembelajaran; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); PENGUKUR KEKENTALAN; Papan tulis
elektronik; Papan tulis interaktif digital; Papan tulis pintar; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol otomatis; Perangkat lunak
komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan;
Perangkat pendidikan ilmiah; Robot untuk hiburan; Sensor Interaktif; Sensor cuaca lalu lintas; Sensor untuk penggunaan
ilmiah; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan
perangkat lunak); Suplai daya bebas gangguan; Theodolit; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan presisi; Videotron; alat
dan instrumen fotografi; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan instrumen untuk mengukur
dan mengendalikan; alat dan simulator pelatihan; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat kontrol elektronik
untuk mesin pertanian; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol listrik untuk robot; alat lampu lalu lintas [perangkat
pensinyalan]; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat pengatur
elektronik; alat pengatur, listrik; alat pengisi daya; alat pengukur; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan
telekomunikasi; alat uji bukan untuk tujuan medis; alat uji elektronik; alat ukur; alat ukur dan instrumen; alat ukur tinggi badan;
alat ukur untuk digunakan di bidang otomotif; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aplikasi seluler pendidikan; bahan-
bahan pendidikan dalam bentuk digital; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik; catu daya listrik; catu daya tegangan
tinggi; generator fungsi; instrumen dan mesin uji material; kerucut lalu lintas; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontrol
digital untuk robot; lampu lalu lintas; lampu peringatan bahaya jalan; lemari pengaman biologis untuk penggunaan
laboratorium; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol
lalu lintas udara; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin pembelajaran bahasa; mesin-mesin elektronik; mikroskop;
mikroskop stereo stereo; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; papan setrika; papan tulis interaktif elektronik;
penerima kendali jarak jauh; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengeringan oven untuk penggunaan
laboratorium; pengisi daya untuk baterai listrik; peralatan audio visual; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan
instrumen laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan diagnosa, bukan untuk pengobatan;
peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan
kontrol elektronik; peralatan kontrol lalu lintas udara; peralatan kontrol radio; peralatan penerima dan pemancar radio;
peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan pengujian elektronik; perangkat keras
untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer interaktif; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak realitas virtual
untuk pendidikan; perangkat lunak robotika.; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengujian
dan kontrol kualitas; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; program komputer; program operasi robot; rambu-rambu jalan,
bercahaya atau mekanis; reflektor untuk sinyal lalu lintas; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium;
robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot taktis; scanner (pemindai); scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan
pengujian otomotif; scanner genggam; sensor; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor untuk pertanian;
simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator penerbangan; simulator untuk kemudi dan kontrol
kendaraan; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem navigasi satelit; sistem operasi untuk robot; timbangan elektronik===
===Alat listrik untuk membuat minuman; Alat memasak; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik,
pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan,
merebus dan memanggang makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings);
alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors
[ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin;
instalasi pemanas; instalasi pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor
induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari
pendingin; mesin dan peralatan es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven
microwave; oven pemanggang roti listrik; oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan;
pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu,
listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun
udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots
listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Kombinasi pengering mesin cuci-;
Lemari pajangan berpendingin; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin roti; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium;
Pemanggang kopi; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Peralatan dan instalasi untuk
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keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan
sanitasi; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air; Peralatan untuk memasak,
memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Regulator gas; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk
penyimpanan bahan makanan; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; Sterilisasi Peralatan Makan; Tungku masak
[oven]; alat desinfektan untuk air; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat kontrol
lingkungan; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat
pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers);
alat penyaringan dan sterilisasi air; alat steamer rambut; alat uap untuk kulit; alat untuk penyaring air minum; aparat dan
instalasi memasak; aparat pemanas; aparat pendingin; aparatur udara panas; aparatus pengeringan makanan ternak;
aparatus penyegar udara; blower udara panas; boiler gas; boiler listrik; boiler pemanasan; broiler listrik; freezer; gabungan alat
pemanas dan pendingin udara; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; kompor;
kompor bertekanan; kompor gas; kompor induksi; kompor listrik; kulkas-freezer; lemari display dipanaskan; lemari es; lemari
es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk
penggunaan komersial; mesin cuci (washer) sayuran; mesin kopi; mesin kopi, listrik; mesin pembuatan roti; mesin pengering
pakaian; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; oven gas; oven konveksi; oven listrik; oven
memanggang; oven memasak; oven microwave; oven roti; oven udara panas; panci penggorengan listrik; panggangan, listrik;
pelembab udara; pemanas minuman, listrik; pemanggang [alat memasak]; pemanggang gas; pembersih udara; pembuat es;
pembuat kopi tetes, listrik; penanak nasi; pendingin; pendingin udara; pengering rambut; penggorengan dalam industri;
penggorengan dalam, listrik; penghangat makanan listrik; penghangat minuman listrik; pengukus makanan; pengukus nasi
menggunakan listrik; peralatan memasak elektrik; peralatan penyediaan air minum; 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/mesin pengolahan air; perlengkapan instalasi filter air minum; roaster kopi; rotisseries; sink; toaster roti;
 alat sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:43:00
540   EtiketDID2022087813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BARU CARACAS NO. 8 DUSUN PON B RT. 024 RW. 006 DESA CARACAS,
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 45556

PT. ZEBRA ASABA INDUSTRIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOKORO MIRAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kokoro Mirai artinya Kokoro merupakan Hati dan Mirai merupakan Masa Depan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pulpen; pena bolpoin; pena marker; pena tinta gel; pena untuk menulis; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat

sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:45:56
540   EtiketDID2022087814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Komud Supadio No. 8 Kel. Husen sastra Negara, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. Rindang Garvit

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: DR. Henky Solihin MZ S.H., M.H.
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Allegra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Alas piring dari tekstil; Alas tempat tidur; Handuk; Sarung bantal; Selimut; Selimut afghan; Taplak

meja panjang dari tekstil; Tirai bawah kasur; bahan linen untuk alas tidur; belacu; bendera kain; bendera kain; bendera plastik;
bungkus kado kain; coaster kain; gorden; handuk berkerudung; handuk dapur dari tekstil; handuk golf; handuk mandi; handuk
pantai; handuk tangan dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil; kain lap untuk mandi; kantong tidur; linen mandi; linen meja dari
tekstil; linen rumah tangga; menerima selimut; panji-panji kain; panji-panji plastik; panji-panji yang terasa; penutup furnitur kain
yang tidak dipasang; penutup tempat tidur; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut [tempat tidur]; selimut penutup; selimut
sutra; selimut tempat tidur; selimut wol; selimut yang diisi dengan kapas; seprei; serbet kain; serbet meja dari tekstil; spanduk
plastik; taplak meja dari tekstil; taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tirai mandi; tirai tekstil atau
plastik; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ulos; Kain jaring; Kain jok; Kain katun; Kain petiduran; Kain sarung;
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Kain sutra; Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran
keset tatami; Kain untuk kaus kaki; Sandang (Kain); Sarung bantal; Topo (Kain Lap); coaster kain; fukusa [kain pembungkus
upacara Jepang]; gorden yang terbuat dari kain tekstil; hada [upacara adat atau persembahan kain yang terbuat dari sutra];
handuk berkerudung; handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; hiasan [kain]; jersey [kain]; kain;
kain Pelikat; kain balistik untuk digunakan dalam produksi pakaian, sepatu, dan pelindung anti peluru dan tahan ledakan; kain
bekas untuk sulaman; kain belacu dicetak; kain benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk
penggunaan tekstil; kain benang rami; kain benang serat regenerasi; kain benang wol; kain biliar; kain blokat; kain bordir; kain
bukan tenunan; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain bunting; kain campuran benang elastis; kain campuran kapas-wol;
kain campuran katun rami; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain campuran
serat anorganik; kain campuran serat kimia dasar; kain cetak; kain cvc; kain damas; kain dasar campuran kapas; kain dasar
campuran sutra; kain dasar campuran wol; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain dengan tidur
siang terangkat; kain denim; kain esparto; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain ganti popok untuk bayi;
kain goni; kain kafan; kain kaos untuk pakaian; kain karet; kain karung; kain kasa; kain kaskade; kain katun; kain korduroi; kain
krep; kain lakan; kain layar; kain linen untuk bordir; kain linen untuk tempat tidur; kain lingerie; kain minyak; kain minyak untuk
digunakan sebagai taplak meja; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis
tahan api; kain perabotan; kain piyama; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; kain rajutan; kain rajutan dari benang
sutra; kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain serat campuran; kain
serat kimia; kain serat logam; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra
pintal; kain sutra untuk pola pencetakan; kain sutra-wol campuran; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil kempa dan non-
anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat
tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain tirai; kain tule; kain untuk alas kaki; kain untuk bordir; kain untuk
dekorasi interior; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang dilekatkan, selain untuk
keperluan alat tulis; kain yang terbuat dari bahan sintetis; kain zephyr; kain*; kasa nyamuk dari kain; kelambu kain; kelambu
tempat tidur kain; khadag [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kotak kain untuk menyimpan
kartu ucapan; label kain perekat diri; label kain setrika; marabout [kain]; pengganti kain; penutup furnitur kain yang tidak
dipasang; penutup rel boks dari kain, tidak dipasang; perabotan dan kain pelapis; sarung bantal; sarung bantal anak-anak;
sarung bantal kertas; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; sarung tangan mandi; selimut terbuat dari
kain terry; serbet kain; set sprei; spanduk kain; sprei; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain];
taffeta [kain]; teralis [kain]; tutup toilet dilengkapi dengan penutup kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:49:48
540   EtiketJID2022087815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI PERMATA REGENCY A 3-4 RT 005 RW 007 DESA PONDOK , Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah

WIDIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEPI LANGIT Coffee & eatery dan LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Kafetaria; Kedai kopi; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran;

layanan kafe dan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:52:48
540   EtiketJID2022087816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: HURUF KANJI BING CHUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HURUF KANJI DIBACA BING CHUN = SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penitipan untuk hewan; Layanan kafe; dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan

makan; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan hotel; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan
penitipan anak [penitipan anak]; layanan restoran washoku; layanan rumah pensiun; layanan snack-bar; pengukiran makanan;
penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan
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ruang pertemuan; sewa dispenser air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:56:06
540   EtiketDID2022087817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIME
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 keselamatan kerja; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan;

sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk
menahan dan menangkap jika terjatuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:56:13
540   EtiketDID2022087818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.HAJI.GAIM NO.36 RT011/RW002 PETUKANGAN UTARA, PESANGGRAHAN,
JAKARTA SELATAN KODE POS 12260, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12260

FRANS SISCA TIARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUSSIE PIES
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:56:42
540   EtiketJID2022087819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Sakura No,27 RT.007 RW.008 Kel. Babakan , Kota Bandung, Jawa Barat
Lucky Kurnia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: DR. Henky Solihin MZ S.H., M.H.
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Peels Records And Bar
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 : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;

Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko
ritel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa penjualan makanan dan minuman
khas jepang; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa
perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan
minuman; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Penjualan
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makanan dan minuman secara online; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Toko kue; Toko kue online; Toko
makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di
bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual kue; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman;
jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman; jasa penjualan
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk roti dan
kue; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal
[FSGS]; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan hewan
peliharaan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian
kuesioner; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan roti-roti; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 12:56:51
540   EtiketDID2022087820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Amaliah No. 49 RT 5/4 Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16720
Ir. Iskandar Zulkarnain

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AnB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk untuk hidroponik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:03:43
540   EtiketD122022087822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ir. P. M.Noor Desa. Tiwingan Baru RT/RW 002/001, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan, 70662

MUN'IMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mama Aliya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Jingga, Jingga Tua dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===sirup rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:05:55
540   EtiketJID2022087823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: HURUF KANJI BING CHUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HURUF KANJI DIBACA BING CHUN = SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen personalia; layanan agen ekspor-impor; layanan fotokopi; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; manajemen bisnis hotel; pemasaran; pencarian sponsor;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; persewaan kios
penjualan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain; proses
administrasi pesanan pembelian; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:07:34
540   EtiketDID2022087824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Kebraon Barat 14 / CE - 18, RT. 006 RW. 004, Kel. Kebraon, Kec. Karang
Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222

YUYUN KRISTIANA, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1  Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP AMARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang

[keperluan kantor atau rumah tangga]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:07:43
540   EtiketDID2022087825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cemara No.17, RT.9/RW.4, Selong, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Razie Abdullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MuhajirProject #Kids
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 38, 41, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Buku

agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai;
spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal
kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu
undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan
dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku
stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak
penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan
dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas pelajaran; Buku tulis; Diktat (Buku); Label dari kertas
atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Materi promosi yang terbuat
dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Modul
(Buku); Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat
dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain
dan kertas perencanaan; alas kertas meja; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak; alat
kertas tulis; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton,
kertas dan plastik; bahan-bahan untuk menjilid buku; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar; barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; buku; buku Anak-anak; buku agenda; buku anak-anak
memasukkan komponen audio; buku bergambar; buku catatan; buku catatan yang bisa diisi ulang; buku cerita anak-anak;
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buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku dan buklet; buku fiksi; buku flip; buku gambar; buku jurnal
kosong; buku kegiatan anak-anak; buku komik manga; buku kwitansi; buku memori bayi; buku naskah; buku pedoman [buku
penuntun]; buku pelajaran; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir
yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan
perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; buku referensi; buku resep; buku saku/buku kecil;
buku tanda setoran; buku tulis; dekorasi pesta dari kertas; kain penjilid buku; kartu-kartu terbuat dari kertas; karya seni dari
kertas atau karton; karya seni kertas; kertas HVS; kertas kado; kertas pembungkus; kertas sertifikat stok; kertas tulis; kertas
tulis dan amplop [alat tulis]; kertas yang sekali pakai; kotak hadiah dari kertas; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari
berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon,
pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada
pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; label dari kertas; lem kertas; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; menulis atau menggambar buku; panji-
panji kertas; pembatas buku; sampul buku; sampul pelindung untuk buku; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas;
tas hadiah dari kertas; undangan cetak terbuat dari kertas===
===jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan
ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan,
komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten
buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk
penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; layanan komunikasi
dan transmisi video dan audio; layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan penyiaran video;
layanan streaming video, audio dan televisi; layanan telekonferensi dan konferensi video; layanan videotext interaktif;
menyediakan akses ke database dan direktori melalui jaringan komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video,
film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan olahraga; menyiarkan dan mengirimkan (streaming) permainan dari
permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel;
pengiriman video interaktif melalui jaringan digital; penyiaran atau transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran
film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran konten video
dan audio melalui Internet; penyiaran pemrograman video dan audio 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;; streaming materi audio
dan video di Internet; streaming materi video di Internet; streaming video; streaming video dari film independen; streaming
video film dan film independen melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data, audio, video
dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi konten
audio dan video melalui Internet; transmisi video; transmisi video interaktif melalui jaringan digital; transmisi video, film,
lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet; 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===
===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, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa hiburan, 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 informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan
dan film televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor,
kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang
kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi
terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan
dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat
hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan;
melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air
dengan diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi;
menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi;
menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan
pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-
anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi
hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
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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 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 taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema
pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media
audio dan video; 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; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan
penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan
dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan di alam taman
air dan pusat hiburan; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa
hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi
dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; layanan hiburan disediakan oleh taman
rekreasi dan hiburan; layanan taman hiburan; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video
game; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); pemberian informasi
mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film,
musik dan permainan on-line; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan permainan
video online; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi film di studio;
produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video,
program radio dan televisi; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman video;
produksi studi film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi, pertunjukan dan
penyewaan film; rekaman audio dan produksi untuk video dan film; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan
dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan===
===Jasa Lisensi Waralaba; Layanan kekayaan intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat
paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Pemberian lisensi atas merek dagang; jasa lisensi barang cetakan [layanan hukum];
lisensi hak kekayaan intelektual.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:11:26
540   EtiketJID2022087826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav DKI Blok B 11/17, Rt. 007 Rw. 004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

DR. PANJI PRIAMBUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GIGILIGI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua, ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; Jasa fisioterapi; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan mulut/oral care; Jasa perawatan

kesehatan; Pelayanan keperawatan medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit; bantuan gigi; fisioterapi
[terapi fisik]; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan klinik gigi; layanan
pemutihan gigi; layanan pusat kesehatan; layanan rumah sakit; pelayanan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:12:33
540   EtiketDID2022087827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav DKI Blok B 11/17, Rt. 007 Rw. 004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

DR. PANJI PRIAMBUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GIGILIGI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua, ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga.; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian);

Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Olahraga; Pakaian bawahan bayi; Pakaian
bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan,
pakaian renang; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian luar; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu,
atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pelindung
telinga [pakaian]; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Syal untuk menutup kepala; Topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas
kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; atasan [pakaian]; earbands [pakaian]; jaket [pakaian]; kaus
[pakaian]; korset [pakaian dasar]; korset menjadi pakaian dalam; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian];
pakaian dalam; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian formal; pakaian hamil; pakaian luar untuk anak laki-
laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian renang thong;
pakaian tenun; pakaian tidur; 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 dokter [seragam];
pakaian wanita; pakaian wol; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; 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; penghangat kaki  (pakaian);
penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); sapu tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi
pakaian; setelan pakaian formal wanita; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:13:06
540   EtiketDID2022087828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: HURUF KANJI BING CHUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HURUF KANJI DIBACA BING CHUN = SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; air [minuman]; air soda; jus buah; jus sayuran [minuman];

limun; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berenergi; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman whey; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk limun; sirup untuk minuman; smoothie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:13:50
540   EtiketDID2022087829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandengan Utara I No. 18, Rt. 003 Rw. 010, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

TJONG HAO IE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DETEC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis Konvensional; Aparatus alarm;

Dudukan alarm dan video kamera; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari
berbagai sensor; Kamera CCTV; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Perangkat Televisi Nirkabel yang
digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Sensor  alarm  pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Unit alarm
central; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm
bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm
keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam
bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri;
alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alat alarm pribadi; alat anti pencurian; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; dudukan yang
disesuaikan untuk tag identifikasi frekuensi radio [RFID]; instalasi alarm; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); keypad untuk
alarm keamanan; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan;
kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; label dengan chip
identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; panel alarm; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol
untuk alarm keamanan; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; penguji alarm asap; perangkat alarm pribadi elektronik;
perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); radio menggabungkan jam alarm; sensor alarm; sistem alarm;
sistem alarm kebakaran; sistem alarm kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses
elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem
pemantauan alarm; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum
kebakaran; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tag pintar identifikasi frekuensi radio (RFID)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:14:16
540   EtiketDID2022087830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP.SUKAMANAH DESA SUKAMANAH, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40383
ALDY FERDIAN ADAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARAMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin;

Sarung tenun palekat; Sarung tenun tradisional; sarung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:17:03
540   EtiketDID2022087831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepu Barat No. 44 A,
RT. 008 RW. 002,
Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12910

DENNIS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Synergetic Barrier
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
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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; Eksfoliator; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk
perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam
mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion;
losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel pelangsing (kosmetik);
Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim untuk mandi; Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus
make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Masker pelembab kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; 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 Batang; 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 (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
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; 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 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]; 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; 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 mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
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-
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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; make-up
untuk wajah dan tubuh; 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
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 kolonyo; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet
pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; 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 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 cair; sabun cair untuk mandi; 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 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 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 dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; 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 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 tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; 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]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 kulit 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

03/11/2022 13:17:40
540   EtiketJID2022087832
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SALAK BARAT VII/4A RT.009 RW.005 KEL. TANJUNG DUREN UTARA KEC.
GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

VINA AGUSTINASYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Taraso Bento
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Taraso artinya terasa, Bento artinya bekal. Berasal dari bahasa jepang.
591 Uraian Warna : Krem; Oranye; Coklat.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang

disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai makan; Penyediaan katering; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; katering makanan dan minuman
untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:17:52
540   EtiketDID2022087833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELAPA LILIN X1 BLOK NI-10/2 RT/RW 028/012 KEL. PEGANGSAAN DUA
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari

madu; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan campuran
vitamin; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplement; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu;
sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan
vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; suplemen bernutrisi; suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen makanan
diet; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen
makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; vitamin dan mineral
untuk penggunaan oral; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:17:58
540   EtiketDID2022087834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrace + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan

otomobil]; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak pengolahan data; Perangkat lunak yang
digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); alat pemantauan untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung
Internet of Things [IoT]; perangkat lunak; perangkat lunak basis data; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak komputasi
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awan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengelola dan melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak
pengawasan proses; perangkat lunak server file; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak,
dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak
untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan
menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; platform berbasis website dan aplikasi;
program komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
pemrosesan data; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:18:20
540   EtiketJID2022087835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. Premier Qualitas Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Irene Yosephine S.H.,M.H
IYS & Partners Law office  Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PREMIER LAKE RESIDENCE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan perumahan; inspeksi bangunan dalam proses konstruksi bangunan; jasa pengawasan konstruksi

bangunan untuk proyek bangunan; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi perumahan dan bangunan; pendirian pusat komersial, area perumahan dan pabrik; pengembangan perumahan
(jasa pembangunan gedung); renovasi dan pemulihan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:18:34
540   EtiketDID2022087836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: HURUF KANJI BING CHUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HURUF KANJI DIBACA BING CHUN = SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; Sediaan aromatik untuk makanan; Sushi; bumbu masak; es krim; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gula;

kopi; kue pastry; makanan ringan berbasis sereal; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; molase untuk
makanan; pati untuk makanan; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; persiapan sereal; puding; ragi*; sediaan krim
kocok yang kental; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:19:24
540   EtiketJID2022087837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, Republic of Korea
LOTTE Shopping Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOTTE AVENUE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : LOTTE AVENUE = frase ciptaan pemohon
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; bantuan manajemen bisnis; layanan ritel disediakan oleh toko

diskon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:20:28
540   EtiketDID2022087838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nusupan Rt 001/ Rw 028, Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55291

Hendra Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nasgor Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===nasi goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:21:22
540   EtiketDID2022087839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Kebraon Barat 14 / CE - 18, RT. 006 RW. 004, Kel. Kebraon, Kec. Karang
Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222

AGUNG SANDY SURYADIPURA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1  Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP TRESNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang

[keperluan kantor atau rumah tangga]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:21:43
540   EtiketDID2022087840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Ilir No.1 RT.015 RW.010 JELAMBAR BARU, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11460

Darren Ichwan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Edelweiss
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang pecah belah; Botol olahraga dijual kosong; Cangkir teh; Kaleng/kotak kecil khusus untuk menyimpan teh;

Mangkok; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Pendingin listrik non-listrik; Piring; alat pemadam lilin; alat pemotong kue;
bakeware; baki penyajian; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; bejana kaca domestik yang diinsulasi panas;
beverageware; botol vakum; cangkir; cangkir kopi; cangkir minum; celengan; ceret teh, non-listrik; cetakan kue; cosies teh;
gelas minuman; gerabah domestik dari insulasi panas; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kantin [labu]; kapal porselen
domestik yang diinsulasi panas; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang sampah; kotak makan siang;
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mug; patung-patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; pembuat teh; pembuka anggur; pembuka botol;
pembuka botol; peralatan dapur; peralatan makan; piring; piring dekoratif; piring kertas; piring plastik; piring sabun yang
terpasang di dinding; saringan teh; sarung tangan oven; sedotan untuk minum; servingware [piring] untuk menyajikan
makanan; set teh; sikat gigi; sikat rambut; sisir rambut; stoples kaca penyimpanan; stoples kue; stoples penyimpanan; talenan;
tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tempat (shakers) garam dan merica; tempat kue; tempat lilin; termos minum;
trivets [peralatan meja]; vas bunga; wadah minum; wadah sikat gigi; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman;
wadah untuk keperluan rumah tangga; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; bola cucian [peralatan rumah tangga];
cetakan [peralatan dapur]; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga]; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur;
penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur];
pengayak [peralatan rumah tangga]; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia;
peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah
tangga, bukan dari logam mulia; peralatan untuk keperluan rumah tangga; saringan [peralatan rumah tangga]; sendok
berlubang [peralatan dapur]; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sinder cinder [peralatan
rumah tangga]; turners [peralatan dapur]; wadah peralatan dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:22:06
540   EtiketDID2022087841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepu Barat No. 44 A,
RT. 008 RW. 002,
Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12910

DENNIS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Synergistic Barrier Technology
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk
perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam
mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion;
losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel pelangsing (kosmetik);
Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim untuk mandi; Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus
make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Masker pelembab kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; 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 Batang; 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 (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
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; 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 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]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
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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; 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 mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
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; make-up
untuk wajah dan tubuh; 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
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 kolonyo; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet
pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; 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 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 cair; sabun cair untuk mandi; 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 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 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
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obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan
perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; 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 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 tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; 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]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 kulit 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

03/11/2022 13:24:32
540   EtiketDID2022087842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELAPA LILIN X1 BLOK NI-10/2 RT/RW 028/012 KEL. PEGANGSAAN DUA
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter; Kosmetik untuk bulu mata; Masker (kosmetik); Masker

Wajah; Obat kumur; Pembersih kulit non medis; Pembersih wajah; Perona Pipi; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-
obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan untuk perawatan kulit
bayi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum Peremajaan Kulit; Serum pengencang kulit; Serum rambut;
Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber
[parfum]; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; bulu mata palsu; concealer [kosmetik]; dasar bedak; eau de toilette; gel mandi tidak mengandung obat; gel
pelembab [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim pemutih gigi;
krim pencukur; krim pengencang [kosmetik]; krim wajah; kutek kuku; lipstik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; make-up bedak;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; minyak esensial; paket wajah; parfum; pasta gigi; pasta
pemutih gigi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih untuk kuas kosmetik; pemutih gigi (strip dan pasta);
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perona mata; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
sabun; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun wangi; sediaan dan
perawatan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
tujuan pelangsingan; sediaan pembersih badan; sediaan pemutih gigi; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
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serum bulumata; serum kecantikan; serum perawatan rambut; shampo rambut; tabir surya; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:25:39
540   EtiketJID2022087843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrace + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik

rantai pasok untuk orang lain; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk
kemasan dan pengemasan; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen rantai pasokan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:25:53
540   EtiketDID2022087844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mekar Raharja No. 22, RT. 001/RW. 005, Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul,
Kota Bandung., Kota Bandung, Jawa Barat

VICTOR

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 :

: EM BE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandana anak-anak; Barang-barang pakaian olahraga; Celana; Celana jeans; Celana joging; Daster anak-anak; Hijab

olahraga; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos t-shirt; Mukena;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian olahraga;
Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sweater; alas kaki untuk anak-anak; atasan olahraga; baju olahraga; bodysuits untuk anak-
anak; capris denim; celana; celana anak; celana boxer; celana chinos; celana kargo; celana panjang; celana pendek; celana
pendek denim; celana untuk anak-anak; celana untuk olahraga; celemek; celemek [pakaian]; dasi; gaun; gaun untuk anak-
anak; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket panjang; jas; jas hujan; jas kulit; jeans biru; kaos kaki; kaos oblong anak-anak; kaus
kaki; kaus kaki anak-anak; kaus olahraga; kemeja; korset [pakaian dalam]; kostum untuk digunakan dalam permainan
berdandan anak-anak; legging capri; pakaian; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam; pakaian dalam pria;
pakaian dalam wanita; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anak-anak;
rok; sandal; sandal untuk anak-anak; sarung; sarung tangan; sepatu; sepatu atletik; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
basket; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk
olahraga; sepatu datar; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk sepatu; sepatu karet; sepatu kerja;
sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu tahan air; seragam; seragam olahraga; seragam sekolah; setelan jas; sol
sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tank top untuk olahraga; topi; topi untuk bayi,
bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:25:56
540   EtiketJID2022087845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Sudirman No. 30
Kabupaten Pemalang
, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

IRYANTO RUDRASONO
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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 :

: ASA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Merah dasar kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk

kosmetik; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa grosir untuk mainan; layanan ritel untuk mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:26:44
540   EtiketDID2022087846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: HURUF KANJI BING CHUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HURUF KANJI DIBACA BING CHUN = SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Sediaan kacang; Susu kocok; Tahu; Telur; Yoghurt; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan

pengganti susu; buah buahan kalengan; buah-buahan, diolah; daging; ekstrak rumput laut untuk makanan; jeli buah; minuman
susu, susu sebagai komponen utama; minyak untuk makanan; sayuran, diolah; selai; selubung sosis, alami atau buatan; susu;
susu kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:26:44
540   EtiketDID2022087847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana dalam sanitasi; Gel antiseptik; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Kapas batangan

untuk keperluan medis; Kasa untuk membalut; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Korek kuping untuk
keperluan medis; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Minuman jahe merah
yang mengandung obat; Minyak Obat untuk Wasir; Minyak Rematik (Obat); Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak
yang mengandung obat; OBAT BIUS; OBAT MERAH; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang
rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut tipis untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Produk pengganti
makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk);
Serbet bayi; adjuvan untuk tujuan medis; anestesi; antiseptik; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan
lilin gigi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; darah untuk
keperluan medis; gelang diresapi dengan obat nyamuk; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes
untuk penggunaan yang higienis; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kapas antiseptik; kapas untuk
keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat;
obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; oksigen untuk keperluan medis; pembalut wanita; perban mata untuk
keperluan medis; plasma darah; plester-plester yang mengandung obat; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan
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medis; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; suplemen vitamin; tablet vitamin efervesen; teh pereduksi gula
darah untuk keperluan medis; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:27:59
540   EtiketDID2022087848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepu Barat No. 44 A,
RT. 008 RW. 002,
Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12910

DENNIS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Synergistic Barrier
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk
perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam
mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion;
losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel pelangsing (kosmetik);
Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim untuk mandi; Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus
make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Masker pelembab kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; 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 Batang; 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 (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
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; 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 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]; 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
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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; 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 mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
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; make-up
untuk wajah dan tubuh; 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
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 kolonyo; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet
pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; 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 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 cair; sabun cair untuk mandi; 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 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 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 dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; 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 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 tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
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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]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 kulit 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

03/11/2022 13:30:48
540   EtiketDID2022087849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMSON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kastor logam; Rel dari logam; Sekat partisi dari logam; Tangga dari logam; bahan dari logam untuk perancah; bahan

konstruksi tahan api dari logam; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; palet logam; partisi dari logam untuk
membangun; rak atau hambalan dari logam,; stepladders logam dan tangga; tangga almunium; tangki penyimpanan logam;
tempat sampah logam; tujuan umum penyimpanan sampah logam; wadah penyimpanan logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:35:36
540   EtiketJID2022087850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: LUKISAN (BING CHUN)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penitipan untuk hewan; Layanan kafe; dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan

makan; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan hotel; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan
penitipan anak [penitipan anak]; layanan restoran washoku; layanan rumah pensiun; layanan snack-bar; pengukiran makanan;
penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan
ruang pertemuan; sewa dispenser air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:36:28
540   EtiketDID2022087851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: STC SENAYAN LANTAI 4 RUANG 31-34 JL. ASIA AFRIKA PINTU IX, Kota
PT. KARYA ABADI PERKAKAS
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Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BESTTOOLS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor tangan listrik; Gerinda genggam, listrik; Mesin pengasah pisau; Mesin pengukir;

Palu yang dioperasikan dengan listrik; Pisau potong listrik; Robot untuk pengecatan; alat las listrik; alat pembersih, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; alat-alat listrik
yang dioperasikan udara; bor angin; bor listrik yang dapat dibawa -bawa  (tidak termasuk bor untuk batu bara); dinamo;
generator listrik; generator listrik portabel; generator untuk kendaraan darat; gergaji [mesin]; gergaji listrik; gergaji, listrik;
gunting pagar, listrik; hedge pemotong, listrik; jig-gergaji [alat-alat listrik]; kompresor listrik; mekanisme robot yang digunakan
dalam pertanian; mesin bor; mesin gerinda putar; mesin las, listrik; mesin pemotong rumput; mesin pemotong rumput, listrik;
mesin pengecatan; mesin penyemprotan; mesin untuk kayu gergaji; motor listrik untuk mesin; motor, listrik, selain untuk
kendaraan darat; obeng listrik tanpa kabel; obeng, listrik; palu [bagian mesin]; palu listrik; pembersih udara [bagian-bagian
mesin]; penggiling listrik; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; pisau untuk gergaji listrik; pisau, listrik; pistol semprot
untuk cat; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:36:53
540   EtiketDID2022087852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mojopahit G-25 Lingk. Gerdu, RT 003, RW 010, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68135

Suseno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justicia Dhara Vebby Awuy S.H.,
Kemang Swatama Blok B-18  Rt/002 Rw/008  Kalibaru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCO SMK
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:39:34
540   EtiketJID2022087853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAV. PERATAMA NO. 60 RT. 009 RW. 005 KEL. ROROTAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140

PUTRI ALIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: makeuputria
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah Muda,
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa tata rias kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:40:11
540   EtiketDID2022087854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mekar Raharja No. 22, RT. 001/RW. 005, Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul,
Kota Bandung., Kota Bandung, Jawa Barat

VICTOR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandana anak-anak; Barang-barang pakaian olahraga; Celana; Celana jeans; Celana joging; Daster anak-anak; Hijab

olahraga; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos t-shirt; Mukena;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian olahraga;
Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sweater; alas kaki untuk anak-anak; atasan olahraga; baju olahraga; bodysuits untuk anak-
anak; capris denim; celana; celana anak; celana boxer; celana chinos; celana kargo; celana panjang; celana pendek; celana
pendek denim; celana untuk anak-anak; celana untuk olahraga; celemek; celemek [pakaian]; dasi; gaun; gaun untuk anak-
anak; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket panjang; jas; jas hujan; jas kulit; jeans biru; kaos kaki; kaos oblong anak-anak; kaus
kaki; kaus kaki anak-anak; kaus olahraga; kemeja; korset [pakaian dalam]; kostum untuk digunakan dalam permainan
berdandan anak-anak; legging capri; pakaian; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam; pakaian dalam pria;
pakaian dalam wanita; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anak-anak;
rok; sandal; sandal untuk anak-anak; sarung; sarung tangan; sepatu; sepatu atletik; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
basket; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk
olahraga; sepatu datar; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk sepatu; sepatu karet; sepatu kerja;
sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu tahan air; seragam; seragam olahraga; seragam sekolah; setelan jas; sol
sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tank top untuk olahraga; topi; topi untuk bayi,
bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:42:02
540   EtiketDID2022087855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAV PTB DKI BLOK H3/17-18 RT 012/004, Pondok Kelapa, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13450

Eva Suryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AdelaEcoDye
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===kombinasi [pakaian]; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian

luar untuk anak perempuan; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:43:21
540   EtiketJID2022087856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrace + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan

pengemasan; Transmisi informasi untuk melacak dan menemukan objek, aset, peralatan, dan personel dengan menggunakan
teknologi satelit untuk pihak ketiga; 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 kepada platform-

Halaman 670 dari 840



platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran (retailers) dan para distributor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:44:45
540   EtiketDID2022087857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOKEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Alat Pelindung Diri; alat keselamatan kerja; alat pelindung diri (APD); pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian

tahan api; pelindung kepala untuk keselamatan; selimut pemadam api; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh;
sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk
menahan dan menangkap jika terjatuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:45:03
540   EtiketJID2022087858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, United States of
America

Chevron Intellectual Property LLC

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 :

: CALTEX STORAGE PULSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa transportasi dan penyimpanan; pelacakan, penelusuran, dan manajemen pengiriman; transportasi dan penyimpanan

bahan bakar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:45:38
540   EtiketDID2022087859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DANAU INDAH IV BLK B5/22.  RT 010 / RW 013 SUNTER JAYA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

MAJIT KUSWARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOSSWOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT MUDA , COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lantai Kayu Buatan; lantai kayu; lantai olahraga dari kayu; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu; papan lantai kayu;

penghiasan dan lantai kayu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:45:44
540   EtiketDID2022087860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DULATIP 21 RT/RW 001/003, Kota Bandung, Jawa Barat
Christopher Kusumanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEDAI WANMIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kedai Sejuta Umat
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Cone

snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dengan bahan dasar terigu;
makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa;
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang mengandung tepung;
Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik);
Teh hijau jepang; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; campuran untuk membuat teh; kue untuk makanan ringan;
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 oat; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie ramen; mugi-cha [teh barley
panggang]; produk-produk roti untuk makanan; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; teh hijau nanah mint; teh jeruk nipis;
teh oolong [teh Cina]; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; tepung kentang untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:45:53
540   EtiketDID2022087861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Film-film bioskop yang diexpose; Pengendali

mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Perangkat keras komputer (sistem
komputer); Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem
operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak platform
berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak yang menggunakan sistem,
proses atau peralatan otomatisasi; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; alat bantu
pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; chip
elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat
lunak; filter masker pernapasan non medis; filter untuk masker pernapasan non medis; jarum suntik dispenser sekali pakai
untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium;
kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; masker debu; masker gas; masker pelindung debu; masker
penyelam; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah untuk
berenang; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs web Internet MP3; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai
aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja
situs web; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan
sistem komputer.; perangkat lunak komputer untuk merancang situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk pembersihan dan optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pengembangan,
penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak
sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi
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sistem komputer; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; platform berbasis website
dan aplikasi; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program utilitas untuk melakukan
diagnosa sistem komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:46:41
540   EtiketJID2022087862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rungkut Lor 2/29-A RT. 004 RW. 005, Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60293

ROBI GOENAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1  Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOBIKLAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntan perpajakan; Audit pembukuan; Pembukuan perniagaan; Pengelolaan arsip perniagaan; administrasi bisnis; fungsi

kantor; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan;
manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; audit laporan
keuangan; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi dan informasi mengenai pembukuan untuk anak
perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa penasihat pembukuan untuk anak
perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa periklanan dan manajemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:48:22
540   EtiketJID2022087863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai. 21, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. M.H Thamrin No. 2, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Bank Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FESyar (Festival Ekonomi Syariah)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, kuning, Hijau Muda, Hijau Tua, Biru Muda, dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Mengatur dan menyelenggarakan

pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang produk  halal; Mengatur dan
menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan
budaya dan hiburan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian;
mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi,
pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan konferensi; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:48:29
540   EtiketD102022087864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rungkut Industri III No.34 Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60291

PT. Dimas Reiza Perwira

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: ICAN + LOGO

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ikan beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:48:55
540   EtiketJID2022087865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: LUKISAN (BING CHUN)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi

manajemen personalia; layanan agen ekspor-impor; layanan fotokopi; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; manajemen bisnis hotel; pemasaran; pencarian sponsor;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; persewaan kios
penjualan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain; proses
administrasi pesanan pembelian; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:50:41
540   EtiketJID2022087866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrace + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; 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; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari
transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pengiriman obat; layanan pelacakan dan penelusuran surat dan
paket [informasi transportasi]; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi,
dan pengiriman barang; logistik transportasi; memberikan informasi dan pelacakan informasi untuk orang lain terkait status
pengambilan dan pengiriman melalui internet dan telepon; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam
perjalanan [informasi transportasi]; pelacakan dan penelusuran pengiriman [informasi transportasi]; pelacakan dan
penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman; pelacakan kendaraan barang dengan komputer [informasi transportasi];
pelacakan kendaraan pengangkutan dengan komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi];
pelacakan, penelusuran, dan manajemen pengiriman; pelacakan, penempatan dan pemantauan kendaraan, kapal laut dan
pesawat terbang; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi
transportasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:51:16
540   EtiketDID2022087867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KASWARI GG.03 NO.30, RT/RW: 040/013, Kel/Desa: NAMBANGAN KIDUL,
Kota Madiun, Jawa Timur

FITRIA SHERLITASARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Finitti
Merek Kata

566 Arti Bahasa : arti kata Finitti adalah Fitri Andri Naila Putri
591 Uraian Warna : Tulisan warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Lotion jerawat; Perawatan anti-penuaan;
Pewarna untuk rambut, sampo; Sabun jerawat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat;
Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk
mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut;
Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan
untuk mencoklatkan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; gel setelah matahari; kondisioner sampo; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik tabir surya; krim anti penuaan; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim kulit tabir surya;
krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim pembersih [kosmetik];
krim tabir surya; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); losion susu matahari kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); sabun batangan untuk mandi;
sabun cair untuk mandi; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sampo ketombe tanpa obat; sampo
rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit anti
penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); sun-tanning gel; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:51:25
540   EtiketJID2022087868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Sedayu Bizpark DM16 No. 98, Jl. Daan Mogot Km. 18, Kel. Kalideres, Kec.
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT SCUTO TOTAL SOLUSI

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 :

: KETOK XPRESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa penjualan; 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;
Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
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yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel online; PASAR SWALAYAN; 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; 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 SERBA
ADA; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko serba ada; Toko yang menjual cat; iklan mobil
untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa eceran atau
grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau
aksesoris mobil pada situs web internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa jual beli mobil bekas; jasa
jual beli mobil bekas secara online; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; 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 eceran atau grosir untuk mobil; layanan registrasi mobil; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; manajemen bisnis
fasilitas parkir mobil; melakukan pameran dagang di bidang mobil; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan
dengan penjualan mobil; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; minimarket; 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; show room
(ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sponsor promosi balapan mobil; toko online;
toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:52:24
540   EtiketDID2022087869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumur Batu Gg. Siput / 68 Rt.008 Rw.008, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ALVINA NATHANIA TANIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLESSEDSTORE 27
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sweater; alas kaki; alas kaki, yaitu,

sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; celana panjang; celana pendek; gaun; gaun untuk wanita; hoodies;
kaos; kaus kaki; kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian jadi; sendal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:53:05
540   EtiketJID2022087870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Sedayu Bizpark DM16 No. 98, Jl. Daan Mogot Km. 18, Kel. Kalideres, Kec.
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT SCUTO TOTAL SOLUSI

Halaman 676 dari 840



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 :

: KETOK XPRESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Instalasi, perbaikan atau perawatan peralatan keamanan kendaraan; Jasa

instalasi dan pemasangan tata suara pada kendaraan; Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa nasehat yang
berkaitan dengan instalasi kendaraan.; Jasa pelumasan, perawatan dan perbaikan kendaraan; Jasa pencucian kendaraan;
Jasa stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel
kendaraan; Layanan perawatan kendaraan; Layanan perbaikan dan pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan
komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang yang terkait; Pelumasan kendaraan; Perakitan
(instalasi) asesoris kendaraan; Perawatan anti karat kendaraan; Perawatan, perbaikan dan pencucian kendaraan; Perbaikan
atau Perawatan kendaraan bermotor roda
dua atau lebih; Perbaikan atau pemeliharaan baterai kendaraan; Perbaikan dan pemeliharaan stasiun pengisian daya untuk
kendaraan listrik; Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan perawatan kendaraan; bahan bakar gas
hidrogen untuk kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); ganti oli kendaraan bermotor; informasi
diagnostik filtrasi untuk kendaraan darat, kelautan, pertambangan, minyak dan gas, kereta api, konstruksi dan pertanian;
informasi mengenai pemeliharaan mesin kendaraan; jasa bengkel kendaraan bermotor; jasa pengerjaan perlindungan cat
kendaraan; jasa perbaikan kendaraan; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang
terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet hal-hal layanan dukungan
teknis, sedang, pemecahan masalah dalam sifat perbaikan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan,
sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; 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; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan
kendaraan air; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan perahu air, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; konsultasi yang
berkaitan dengan perbaikan kendaraan; 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 bensin untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian bahan bakar gas
alam untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian bahan bakar kendaraan; layanan pengisian baterai untuk kendaraan
bermotor; layanan pengisian ulang untuk kendaraan listrik; layanan perbaikan dan pemeliharaan diagnostik untuk kendaraan
bermotor; layanan perbaikan kendaraan darurat; layanan perbaikan kendaraan pinggir jalan darurat; layanan perbaikan
kerusakan kendaraan; memberikan informasi terkait perbaikan kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan darat;
mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci kendaraan; merakit kembali kendaraan darat yang ada dan bagian
strukturalnya menurut pesanan; pelapis kursi kendaraan; pelumasan kendaraan dengan lemak/gemuk; pemasangan grafik
dan pembungkus kendaraan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem hidrolik untuk kendaraan; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan bagian dan badan sasis untuk kendaraan; pembersihan kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan
kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan pesawat
terbang; pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; pemeliharaan kendaraan; pemolesan kendaraan; pencucian kendaraan
bermotor; pengawasan pembangunan perahu, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; pengecatan kendaraan;
pengecatan kendaraan bermotor; pengecatan khusus kendaraan; pengisian bahan bakar kendaraan; pengisian bahan bakar
kendaraan darat; pengisian bahan bakar, cuci, pembersihan, perawatan dan perbaikan kendaraan; pengisian baterai
kendaraan; penyetelan mesin untuk kendaraan bermotor; perawatan anti karat untuk kendaraan; perawatan kendaraan
bermotor; perawatan kendaraan dan mesin; perawatan, perbaikan dan instalasi bagian-bagian dan kelengkapan kendaraan
bermotor; perawatan, servis dan perbaikan kendaraan; perbaikan as roda untuk kendaraan; perbaikan atau pemeliharaan
instalasi cuci kendaraan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; perbaikan atau perawatan kendaraan bermotor roda dua; perbaikan atau perawatan kendaraan bermotor roda
dua dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan batang penarik untuk kendaraan; perbaikan dan
pemeliharaan bagian dan badan sasis untuk kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan ban kendaraan; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan air; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan
umum; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor
dan bagiannya serta mesin untuk kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan
mesinnya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan darat; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan darat, air, udara dan kereta
api; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan kereta api; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan listrik; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan udara; perbaikan dan pemeliharaan sistem pendingin kendaraan bermotor; perbaikan dan perawatan
kendaraan darat; perbaikan dan perawatan mesin untuk kendaraan bermotor; perbaikan diagnostik atau perawatan diagnostik
mengenai lendaraan, bagian-bagian kendaraan, bagian-bagian mesin, peralatan elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin
industri atau peralatan rumah tangga; perbaikan instalasi cuci kendaraan; perbaikan kendaraan; perbaikan kendaraan air;
perbaikan kendaraan darat; 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;
perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali, pembersihan dan pernis kendaraan dan bagian-
bagiannya; perbaikan, servis dan pemeliharaan kendaraan dan peralatan untuk penggerak melalui udara; perincian
kendaraan===

Halaman 677 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:57:46
540   EtiketDID2022087871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: LUKISAN (BING CHUN)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; air [minuman]; air soda; jus buah; jus sayuran [minuman];

limun; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berenergi; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman whey; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk limun; sirup untuk minuman; smoothie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:59:08
540   EtiketJID2022087872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasteur No. 28, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
PT Bio Farma (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medtrace + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis

berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Jasa-jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan
manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan
, pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Komputasi awan berhubungan dengan platform
untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis
elektronik berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pengembangan
pengujian dan integrasi aplikasi perangkat lunak blockchain; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan
perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Platform hosting di internet berhubungan dengan
platform untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; data autentikasi melalui blockchain; desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk
blockchain; 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; pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan,
dan portal e-bisnis; perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-
business===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 13:59:55
540   EtiketDID2022087873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok K No. 2, Kp. Seraya, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. GLOBAL WELINDO BATAM

Halaman 678 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOKEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balok logam untuk pengelasan; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat tembaga tidak terisolasi; bahan habis

pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari logam; batang logam pengelasan; batang logam untuk mematri dan
pengelasan; batang logam untuk mematri dan pengelasan, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; batang
logam untuk paduan pengelasan; batang logam untuk pengelasan dengan lapisan fluksi pengelasan; kawat baja; kawat las
stainless; kawat solder logam; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan; kawat, bilah dan batang logam yang
digunakan untuk pengelasan; serbuk logam yang digunakan untuk pengelasan; spelters untuk pengelasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:00:14
540   EtiketDID2022087874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 33 NO.11 RT.007/RW.007, KEL. CEMPAKA PUTIH
TIMUR, KEC. CEMPAKA PUTIH, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
15412

DR. EUIS MULYATI, S.H., M.H., CTA.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Euis Mulyati S.H., M.H.,
Fira Patent Law Office  Jl. Kartini Raya No 52/B2 Sawah Besar   Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HADE HATE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU, DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin;

Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin diesel; Kimia untuk pembersih; alkohol kayu; alkohol untuk keperluan
industri; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia pelunak untuk digunakan
dalam industri sediaan mandi; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan
pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun dan minyak nabati; cairan kimia pembersih, mencegah dan
menghentikan kebocoran radiator; etil alkohol; lauryl alkohol; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi
untuk sistem pembuangan mobil; pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan makanan; sediaan bahan kimia
untuk digunakan dalam industri obat-obatan; sediaan distilasi alkohol kayu; sediaan enzim untuk industri alkohol; sediaan
enzim untuk industri deterjen; sediaan enzim untuk industri makanan; sediaan kimia penyaringan untuk industri minuman;
sediaan kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk
digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan logam; sediaan
kimia untuk mencegah noda pada kaca; sediaan kimia untuk mencegah noda pada lensa; sediaan kimia untuk mencegah
pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik; sediaan kimia untuk pengkilap kulit; sediaan kimia untuk
pengolahan air; sediaan kimia untuk tujuan ilmiah; sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan kimiawi untuk daging asap;
sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi sediaan kimia laboratorium; strip
uji yang dirawat secara kimia, selain untuk keperluan medis; zat antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia
pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:00:39
540   EtiketDID2022087875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TERATAI PUTIH 1 GG 13 NO 54 MALAKA SARI, DUREN SAWIT, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460

INTAN IDAYASHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Meitre
Merek Kata dan Lukisan

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

Halaman 679 dari 840



511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes,

mayones; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:01:16
540   EtiketDID2022087876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SETIA GRAHA A-II, RT 010 / RW 015, KEL. MARGASARI, KEC. BUAH BATU,
Kota Bandung, Jawa Barat

DHEA ALYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENVNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas (Gold) dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Busa rambut; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak

untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran
tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up;
kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur;
make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik;
sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun
mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik);
Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Lak rambut; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; 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 wajah; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Minyak bayi; Parfum laundry; Parfum
untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu; Pelet (Minyak); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk
pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk membersihkan
payudara; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Serum 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 (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; balsam rambut; bedak; bedak bayi; bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak
talek; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker
tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; cairan penghapus kutek; cat kuku (kosmetik); celak mata; concealer [kosmetik]; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien rambut; garam mandi
kosmetik; gel kosmetik; gel rambut; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; 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; krim; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin;
krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim
malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wangi; kutek kuku;
lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah
bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion
kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar
bedak; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker lumpur kosmetik; masker mata;
masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker
perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah smoothing; minyak Kolonyo; minyak almond; minyak aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak jenggot; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak mandi; minyak mawar; minyak melati; minyak parfum;
minyak pijat; minyak rambut; minyak tubuh; minyak wajah; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; mousse rambut;
mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan air toilet; parfum dan cologne;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pemutih rambut; pencuci vagina untuk
keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan
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cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna kosmetik; pewarna rambut; pomade rambut; primer kuku [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; rambut rontok; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun cukur; 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; sediaan kosmetik; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-
sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum rambut; serum
wajah; shampo rambut; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; tonik rambut; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:01:27
540   EtiketDID2022087877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mojopahit G-25 Lingk. Gerdu, RT 003, RW 010, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68135

Suseno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justicia Dhara Vebby Awuy S.H.,
Kemang Swatama Blok B-18  Rt/002 Rw/008  Kalibaru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kebi Anugerah
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:02:11
540   EtiketDID2022087878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Boulevard Timur, Gd. Kirana Two Lt. 10A No. 88, Rt. 000/Rw. 000, Kel. Pegangsaan
Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

PT. SINAR TRISAUDARA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STECed
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi panel surya untuk menghasilkan listrik; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel

surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; sel surya dan panel pembangkit listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:02:33
540   EtiketDID2022087879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Runding Sibande Kel. Tanjung Meriah, Kec. Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten
Pakpak Bharat, Sumatera Utara

EDISAH PUTRA BERUTU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPUN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat Muda, Hitam, Puith
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; teh celup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:03:01
540   EtiketJ102022087880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rungkut Industri III No.34 Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60291

PT. Dimas Reiza Perwira

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cold Storage + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan hasil laut (beku); layanan ritel yang

berkaitan dengan ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:03:25
540   EtiketDID2022087881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: LUKISAN (BING CHUN)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; Sediaan aromatik untuk makanan; Sushi; bumbu masak; es krim; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gula;

kopi; kue pastry; makanan ringan berbasis sereal; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; molase untuk
makanan; pati untuk makanan; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; persiapan sereal; puding; ragi*; sediaan krim
kocok yang kental; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:05:14
540   EtiketJID2022087882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Sugeng Jeroni No 48 Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55142
Khabib Yulianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Undangan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:05:14
540   EtiketDID2022087882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT PURI PARK VIEW TOWER BB LT 06 NO 10, Kota Administrasi Jakarta Barat,
AYU DIAH
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DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAGI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan Merah Jambu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk

wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cat alis; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain Penggosok; Kain amplas
dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembilas
kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak
mengandung obat; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang
noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit
(tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi
basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna alis; Zat untuk menurunkan kelembaban
untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian;
air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan
untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm rambut non-obat; balsem bibir
tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan
melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu
pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta;
basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk
penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas [astringen]; bedak bayi; bedak mandi; bedak
tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura
[minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk
wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa
mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran;
cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin
tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir
untuk lantai; cat krom; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat
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sediaan pengupasan; cat wajah; cologne setelah bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; diamantine
[abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens perawatan kulit
non-medis; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan
medis; garam pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel
mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat,
selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi
pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk
dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; greasepaint;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi untuk
pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin tanpa selip untuk
lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan
sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion;
memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan
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lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin untuk degreasing;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk
permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk
tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam
kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan;
sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
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medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka
saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan
[semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin
dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar
nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi
tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:05:43
540   EtiketD222022087883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. SOLIHULL BUNTU NO.20, TAPAN, KARANG LO, PURWOMARTANI,
KALASAN, KABUPATEN SLEMAN, DI.YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

PT PRAJNA PRAMITA BHUSANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Me&Sisca
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:08:01
540   EtiketDID2022087884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Anggota badan palsu; Aparat dan instrument pembedahan,

pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,  anggota badan, mata dan gigi palsu; Benda - benda
ortopedik; Botol (tempat) kencing orang sakit (wadah); Gigi palsu; Jarum suntik medis; Kantong untuk buang air kecil / kantong
urine; Kawat pengikat untuk gigi palsu; 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; Peralatan Untuk Digunakan
Dalam Analisis Medis; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi
anatomi yaitu cover glass, coating slide, object glass, casette embedding, reagensia; Perkakas dan pesawat pembedahan,
pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-
bahan benang bedah; Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Pompa untuk menyalurkan
makanan [alat medis]; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis;
Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Tempat buang air kecil yang dapat
dibawa-bawa (portabel); Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat)
untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga untuk orang- orang cacat; alat bantu jalan untuk penyandang cacat;
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 medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat suntik obat;
anggota badan, mata dan gigi palsu; aparat infus untuk tujuan terapeutik; aparat untuk operasi non-invasif; gunting untuk
operasi; infus set; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum suntik;
jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan
medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter
bedah; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan
medis, kosong; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi;
kursi prosedur medis; manset kompresi; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; pelindung
pendengaran; pendengaran perangkat perlindungan; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan
kedokteran gigi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda
untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pompa payudara; pompa
payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang
diperkuat / enhanced; pompa untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; stetoskop; tongkat berjalan untuk tujuan medis; transfusi set; urinal [untuk tujuan medis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:08:05
540   EtiketJID2022087885

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PILAR MAS RAYA KAV. 28 LT. 11-AB APT METRO PARK, RT/RW: 005/003,
KELURAHAN KEDOYA SELATAN, KECAMATAN KEBON JERUK, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

EVAN JUNIOR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIJAT KITA INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pijat; layanan pijat refleksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:10:12
540   EtiketJID2022087886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Petitenget, Perum Umasari Blok A/3 Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung,
Kabupaten Badung, Bali, 80361

Karin Katharina Sorrer

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALI BUTTER CAKES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Toko kue; Toko oleh-oleh; Toko yang menjual kue; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 14:11:05
540   EtiketDID2022087887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21F, Shuju Building, Xinxiang Dashuju Industrial Park, Gaoxin District, Xinxiang,
Henan, China

Henan Liangdi Catering Management 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 :

: LUKISAN (BING CHUN)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Sediaan kacang; Susu kocok; Tahu; Telur; Yoghurt; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan

pengganti susu; buah buahan kalengan; buah-buahan, diolah; daging; ekstrak rumput laut untuk makanan; jeli buah; minuman
susu, susu sebagai komponen utama; minyak untuk makanan; sayuran, diolah; selai; selubung sosis, alami atau buatan; susu;
susu kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:17:14
540   EtiketDID2022087948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Bojong RT.01/03 Bojong Sari Kec. Kedung Waringin KAb. Bekasi, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17540

Irfana Hadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLANKER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan,

alas kaki, topi, dan tutup kepala===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:18:42
540   EtiketDID2022087949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA CIMINDI NO. 150, RT/RW 006/005, Kel/Desa Campaka, Kota Bandung,
Jawa Barat

TJHIN, DODDY CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEBURU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Jingga dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fiting listrik; KONTAK KONTAK LISTRIK; Kabel audio; Stop kontak; Stop kontak listrik; Tusuk kontak, sok kontak dan

kontak-kontak lain (sambungan listrik).; kabel audio dan video; kabel listrik; kontak, listrik; saklar listrik; steker dan kontak-
kontak lainnya [hubungan listrik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:18:43
540   EtiketDID2022087950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kampung Bali I No.55 RT.005/RW.007
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BAKMI MANTAP BETUL

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 :

: MANtap beTOEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MANtap beTOEL : nama pemohon.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Kue Pia; Lasagna; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan

siap saji yang mengandung (terutama) mie; Mie; Mie Asia; Mie beras cina; Mie segar; Mie yang didinginkan; Pangsit; Pasta;
Sediaan sereal; Teh dan teh herbal; adonan kue; adonan roti; bakso yang terbuat dari kanji; bihun [mie]; brondong jagung;
bubur; es; es krim; fondants [gula-gula]; gandum, diolah; gula; havermut; keripik pangsit; kopi; kopi instan; kue pastry; kue tart;
kue, biskuit, kue kering; kwetiau; lada; madu, madu sirup; mie Cina; mie bebas gluten; mie beras; mie goreng; mie instan; mie
instan Cina; mie kering; mie ramen; mie soba; mie udon; minuman kopi; minuman teh; moster; pangsit daging kukus
[shaomai]; pangsit yang diisi; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; pizza; puding; roti bagel; roti bun; roti panggang; roti*;
saus; saus pasta; sohun; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:18:49
540   EtiketJID2022087951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BENDOLOLE RT004 RW040, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
CV KELOLA KARTA RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEMEDIS healthcare management solutions + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa perawatan kesehatan intra-oral; Memberikan

informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Memberikan informasi kesehatan;
Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit
dan profesional medis; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan
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kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa perawatan pribadi
(perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan
kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling
kesehatan masyarakat; 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 kesehatan, yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian
(management) yang efektif dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik 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 konsultasi yang berkaitan dengan
kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan untuk
membantu individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan, yaitu,
program kesehatan yang terdiri dari aturan diet; meditasi untuk kesehatan; memberikan informasi di bidang kesehatan dan
kesejahteraan; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; 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
saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan
kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi
kebugaran (fitness), dan konseling; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu,
pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi
kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan medis dan
perawatan kesehatan; perawatan kesehatan; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:19:41
540   EtiketDID2022087952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: YOS SUDARSO NO.3A RT.010 RW.006 SUNGAI BAMBU, TANJUNG PRIOK,
JAKUT, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. INFI NITY OFFICIAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INFINITY cosmetic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ungu thistle dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih untuk badan; Pewangi badan (kosmetik); kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kosmetik untuk

mengencangkan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:20:55
540   EtiketDID2022087953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANDALAS NO. 41 WTP, RT. 001, RW. 006 KEL. MANURUNGE, Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan, 92711

MUH. JAMIL, S.Pd., M.Pd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANHID WATER BIO HEXAGONAL ALKALINE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:21:16
540   EtiketDID2022087954
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA GARDEN 2 BLOK G 2/14 RT:08/09 Kelurahan pegadungan kecamatan
kalideres Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

YOAMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDERM Skincare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner

(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; bubuk masker tubuh; krim siang; lotion masker tubuh; make-up [kosmetik];
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
memurnikan arang; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum wajah; shampo
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:21:33
540   EtiketDID2022087955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA CIMINDI NO. 150, RT/RW 006/005, Kel/Desa Campaka, Kota Bandung,
Jawa Barat

TJHIN, DODDY CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fiting listrik; KONTAK KONTAK LISTRIK; Kabel audio; Kabel listrik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Tusuk kontak, sok

kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; kabel audio dan video; kabel listrik; kontak, listrik; saklar listrik; steker dan
kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:21:43
540   EtiketJID2022087956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kampung Bali I No.55 RT.005/RW.007
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BAKMI MANTAP BETUL

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 :

: MANtap beTOEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MANtap beTOEL : nama pemohon.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan sehat; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi,

dan bar cemilan; Kedai es krim; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput
makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan,
persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; dekorasi makanan; katering yang menyediakan makanan
dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
kafetaria dan kantin; layanan restoran ramen; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
mengambil layanan makanan cepat saji; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan informasi dalam
bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; persiapan makanan dan minuman; pusat makanan/jajan; restoran
swalayan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Halaman 691 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:24:01
540   EtiketDID2022087957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA CIMINDI NO. 150, RT/RW 006/005, Kel/Desa Campaka, Kota Bandung,
Jawa Barat

TJHIN, DODDY CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ABU-ABU dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fiting listrik; KONTAK KONTAK LISTRIK; Kabel audio; Kabel listrik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Tusuk kontak, sok

kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; kabel audio; kabel audio dan video; kabel listrik; kontak, listrik; saklar listrik;
steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:24:18
540   EtiketDID2022087958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH Agus Salim 142, Wonosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55813, Indonesia, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 55813

Jimmy Sutanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIRST LED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, merah, dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fitting lampu; LAMPU HIAS; Lampu LED; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu

malam; Lampu meja; Lampu pintar; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; 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 restoran; Lampu untuk
penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Penerangan LED; Peralatan
penerangan LED; Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam
dan luar ruangan; Rumahan lampu (fitting lampu); bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu, listrik; lampu;
lampu bertenaga surya; lampu bola; lampu bolam; lampu depan portabel; lampu dinding; lampu elektrik dan peralatan
penerangan lainnya; lampu jalan; lampu kerja; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin LED; lampu
listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu meja; lampu pijar; lampu sorot LED; lampu
surya; lampu utilitas portabel; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting
diode [LED] perlengkapan pencahayaan; penerangan (LED) untuk kendaraan; peralatan penerangan LED; perlengkapan
lampu; perlengkapan lampu LED; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:25:12
540   EtiketDID2022087959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Pasir Putih Raya Kav. 1, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. SUKANDA DJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAN LUNG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH

Halaman 692 dari 840



511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Bubuk untuk membuat roti; Custard; Es Konsumsi; Hamburger sandwiches; Kakao; Kecap; Kulit lumpia; Makanan

ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Mantou; Mie; Pangsit; Pasta; Produk kue dan kembang gula; Saus tom-yum;
Sediaan sereal; Stik Keju; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; bahan pengganti kopi; bawang putih
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bihun; bihun [mie]; biji-bijian olahan; biskuit; brondong jagung; bumbu; burger keju
[sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; cuka; dekorasi kertas nasi untuk kue; dressing untuk salad; esens untuk bahan
makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; garam, mustard; gula; hamburger [sandwich]; kertas nasi yang bisa
dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerupuk ikan; kerupuk udang; kopi; kulit tortilla; kwetiau; lem yang dapat dimakan untuk
dekorasi gula-gula; madu, madu sirup; makanan ringan berbasis sereal; mayones; misoa; panekuk; produk daging berupa
burger [sandwich]; puding kembang tahu; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; sandwich burger daging sapi; saos; sohun;
tapioka; teh; wafel; wasabi siap saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:26:38
540   EtiketDID2022087960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Boulevard Timur, Gd. Kirana Two Lt. 10A No. 88, Rt. 000/Rw. 000, Kel. Pegangsaan
Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

PT. SINAR TRISAUDARA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ST SOLARed
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===LED umpan memancing; Lampu LED; Lampu lilin LED; Lampu suasana LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode);

Luminer LED; Mesin lampu LED; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan
LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
penerangan LED; 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; bola lampu LED; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; flameless dioda pemancar
cahaya [LED] lilin; lampu; lampu LED kuku; lampu keselamatan LED; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu lilin LED; lampu
linear LED; lampu proyeksi LED; lampu sorot LED; 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; penerangan
(LED) untuk kendaraan; peralatan penerangan LED; perangkat pencahayaan LED; perlengkapan lampu LED; rakitan
penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya),
catu daya dan kabel; tealights LED===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:27:58
540   EtiketDID2022087961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 514-Ho, 7, Yeonmujang 5ga-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
Dofala Inc

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RISEMAN (logo)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, biru tua, biru muda, emas,

kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:29:04
540   EtiketDID2022087962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

Halaman 693 dari 840



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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu bisnis; Tas berpergian dari kulit; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper,

tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong;
tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan;
ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit;
koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi;
dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan
dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas olahraga; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas ransel kantong ,
yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas tangan kecil; Tas tangan santai; Tas tangan, tas bahu, tas
kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tongkat; Tongkat berjalan Nordic; dompet; dompet dari logam mulia;
dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet saku; kursi tongkat; payung; payung hujan; payung matahari; payung tahan
hujan; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pegangan tongkat; pegangan
untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; penutup payung; ransel; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil;
ransel sekolah; tali pengikat; tali pengikat koper; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas belanja; tas belanja pakai ulang; tas
belanja tekstil; tas bepergian; tas kerja; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet
[purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas olahraga; tas pakaian untuk berpergian; tas perjalanan;
tas pinggang; tas pundak; tas rajutan; tas selempang untuk menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan; tas tangan fashion;
tas tangan pria; tas tangan wanita; tas wanita; tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:31:24
540   EtiketDID2022087963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Pasir Putih Raya Kav. 1, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. SUKANDA DJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAN LUNG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acar buah dan sayuran; Biji yang dapat dimakan, diolah; Buah-buahan dalam kaleng; Bubur buah [purees]; Cream Soup;

Jeli; Kacang mete panggang; Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Minuman yogurt; Rebung; Sayuran dalam kaleng;
Sediaan (kacang) almond; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang polong; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sosis;
Susu kacang kedelai; Telur; acar; asparagus, diawetkan; asparagus, diolah; bawang, diawetkan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging asap; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging
beku; daging olahan; daging unggas segar; daging, kaleng; dendeng; ikan beku; ikan kering; ikan olahan; jagung manis,
diolah; jagung manis, kalengan; kacang macadamia, diproses; kacang mede asin; kacang merah, diawetkan; kacang merah,
kaleng; kacang mete yang diolah; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang tanah, diolah; kacang, diawetkan;
kacang, dikeringkan; kacang, kaleng; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kaldu; keju; kentang beku olahan; keripik;
kimchi; kismis; krim; kubis, diolah; luncheon daging; margarin; mentega; minyak bunga matahari; minyak canola; minyak
canola untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak jagung; minyak kacang
kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak
kacang untuk keperluan kuliner; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk
keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; pasta sayur [purees]; produk ikan
kaleng; produk makanan laut kalengan; purees (bubur) sayuran; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; sarden (ikan),
kalengan; selada kol; selai; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; snack bar berbasis susu
probiotik; susu dan produk hasil olahan susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:31:41
540   EtiketDID2022087964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjung Medang, RT. 005/RW. 006, Kec. Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis,
Riau, 28782

BUM DESA MEDANG GEMILANG TANJUNG MEDANG

Halaman 694 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AEMIGAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Biru Tua, Biru Muda, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; 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

03/11/2022 15:32:54
540   EtiketDID2022087965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai. 21, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. M.H Thamrin No. 2, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Bank Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FESyar (Festival Ekonomi Syariah)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Kuning, Hijau Muda, Hijau Tua, Biru Muda, dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang pecah belah; Botol olahraga dijual kosong; Cangkir teh; Kaleng/kotak kecil khusus untuk menyimpan teh;

Mangkok; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Pendingin listrik non-listrik; Piring; alat pemadam lilin; alat pemotong kue;
bakeware; baki penyajian; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; bejana kaca domestik yang diinsulasi panas;
beverageware; botol vakum; cangkir; cangkir kopi; cangkir minum; celengan; ceret teh, non-listrik; cetakan kue; cosies teh;
gelas minuman; gerabah domestik dari insulasi panas; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kantin [labu]; kapal porselen
domestik yang diinsulasi panas; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang sampah; kotak makan siang;
mug; patung-patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; pembuat teh; pembuka anggur; pembuka botol;
pembuka botol; peralatan dapur; peralatan makan; piring; piring dekoratif; piring kertas; piring plastik; piring sabun yang
terpasang di dinding; saringan teh; sarung tangan oven; sedotan untuk minum; servingware [piring] untuk menyajikan
makanan; set teh; sikat gigi; sikat rambut; sisir rambut; stoples kaca penyimpanan; stoples kue; stoples penyimpanan; talenan;
tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tempat (shakers) garam dan merica; tempat kue; tempat lilin; termos minum;
trivets [peralatan meja]; vas bunga; wadah minum; wadah sikat gigi; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman;
wadah untuk keperluan rumah tangga; Cangkir kertas atau plastik; Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Gelas minum dalam
bentuk tumbler teh; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; 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; Tatakan gelas, bukan dari kertas; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Tutup
gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; ampul gelas untuk pengobatan,
kosongkan; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air terjual kosong; botol minuman; botol parfum; botol
parfum, kosong; botol semprot; cangkir; cangkir biodegradable; cangkir kertas; cangkir kopi; cangkir logam mulia; cangkir
minum; figur model [ornamen] terbuat dari keramik; figur model [ornamen] terbuat dari porselen; gelas [kapal minum]; gelas
[wadah minuman]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas dicat; gelas
kertas; gelas kertas atau plastik; gelas kopi; gelas minuman; gelas plastik; gelas teh; karya seni dari porselen, gerabah atau
gelas; karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; karya
seni yang terbuat dari keramik; karya seni yang terbuat dari porselen; kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; kotak
makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; lengan isolasi untuk memegang gelas
minuman; model [ornamen] terbuat dari porselen; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; patung hias yang
terbuat dari porselen; pengaduk plastik daur ulang untuk minuman; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan
dapur; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok saji; sendok untuk keperluan
rumah tangga; tatakan gelas anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil;
tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tikar plastik untuk gelas minum, bukan
pengganti tekstil; wadah hidangan makanan; wadah makanan dari foil; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang
dengan charger ponsel bawaan; wadah penyimpan makanan; wadah penyimpanan makanan sekali pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:33:19
540   EtiketDID2022087966

Halaman 695 dari 840



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 SHENTON WAY, #45-01 AXA TOWER,
SINGAPORE 068811, SINGAPORE

ALIBABA SINGAPORE HOLDING PRIVATE LIMITED

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 :

: ZHENWU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ZHENWU : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akselerator grafis video; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi seluler yang dapat

diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks, data,
gambar, audio, video dan file audiovisual.; Kacamata 3D; Kartu kredit, kartu debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon
prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu magnetik atau bersandi; Peralatan Global Positioning System [GPS];
Peralatan kontrol jarak jauh; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik,
penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Program permainan video dan
komputer; adapter jaringan komputer; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; alas mouse; alat
pemadam api; alat pendengar; alat pengajaran; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah;
alat streaming media digital; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; anjungan tunai mandiri
[ATM]; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau
mengendalikan listrik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi
elektronik.; asisten digital pribadi (PDA); baterai dan alat pengisi daya baterai; chip komputer; chips komputer dan CPU RISC-
V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi);
chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor semikonduktor; chips
sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset grafis komputer; compact disc; dekoder; dudukan disesuaikan untuk
laptop; file musik yang dapat diunduh; file video dan audio yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh;
gambar bergerak yang dapat diunduh; game komputer yang dapat diunduh; handset telekomunikasi seluler; headphone; hub,
sakelar, dan router jaringan komputer; kacamata; kacamata pelindung dari sinar matahari; kamera; kamera digital; kamera
pengintai video; kamera video; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu grafis; kartu kunci yang
disandikan; kartu memori untuk mesin video game; komputer genggam; komputer laptop; komputer notebook; komputer
portable; komputer tablet; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan
dengan koin; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mikrokontroler; modem nirkabel dan kabel dan
perangkat dan kartu komunikasi; monitor bayi; monitor video bayi; musik digital (dapat diunduh dari Internet); papan
pengumuman elektronik; pembaca buku elektronik; pembawa data magnetik, disc perekaman; pemutar media pribadi;
peralatan siaran televisi; peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan telekomunikasi; perangkat keras jaringan
komputer dan telekomunikasi; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak berbagi file;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara
elektronik; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari
Internet; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses melalui
komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat
lunak pengiriman pesan instan; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer,
direkam; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; periferal komputer; permainan
gawai gerak yang dapat diunduh; permainan internet (dapat diunduh); permainan video yang dapat diunduh; ponsel pintar;
program komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan
komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program penyimpanan data; prosesor
[unit pemrosesan pusat]; prosesor semikonduktor; proyektor liquid crystal display [LCD]; publikasi elektronik [dapat diunduh]
disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik yang dapat diunduh; rekaman audio dan video yang
dapat diunduh; semi-konduktor; semikonduktor sirkuit terpadu; server komputer; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor;
sistem alarm; speaker; tas komputer; telepon selular; televisi liquid crystal display [LCD]; tudung lensa; unit mikrokontroler; unit
pemroses grafis (GPUs); unit penyiaran radio dan televisi mobile; workstation komputer [perangkat keras]===
===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Layanan aplikasi penyedia (ASP) jasa yang
menampilkan piranti lunak di bidang konferensi berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik, kolaborasi
dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara dan panggilan; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan
dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto,
teks, grafik dan data; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi
perangkat lunak online; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari
pihak lain; cadangan data di luar situs; decoding data; dekorasi interior dan desain dekorasi interior, termasuk dekorasi interior
bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; desain arsitektur; desain dan pengembangan halaman web; desain dan
pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database; desain dan pengembangan perangkat lunak video
game; desain interior untuk kantor; desain komputer; desain perangkat lunak komputer; desain personal digital assistants, alat
pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain sistem komputer; desain telepon seluler;
desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; enkripsi data dan layanan decoding;
evaluasi kualitas produk; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting database komputer; hosting
perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat database informasi dan data yang
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dapat dicari; hosting portal web; hosting situs web orang lain; jasa analisa komputer; jasa desain; jasa desain interior dan
eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan perbaikan gedung yang sedang dibangun; jasa hosting situs web; jasa
komputer dan pemrograman; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan
otentikasi pengguna; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat keras dan lunak komputer; 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 penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh
secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta
penelitian dan perancangan 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; komputasi awan; konsultasi keamanan data; konsultasi
keamanan komputer; konsultasi keamanan komputer dan Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi teknologi; konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; layanan dukungan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis
perangkat lunak komputer; layanan integrasi sistem komputer; layanan kartografi; layanan keamanan komputer untuk
perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan data elektronik; layanan
komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs web, dan sumber daya berbasis jaringan komputer; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
pemrograman komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan computing cloud; layanan
konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang
terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web;
memberikan informasi teknis tentang komputer, perangkat lunak komputer, dan jaringan komputer; memberikan informasi
tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer melalui
situs web; membuat dan memelihara halaman web khusus; menyediakan layanan jaminan kualitas; menyediakan mesin
pencari untuk internet; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk
mengakses menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak telekomunikasi
online yang tidak dapat diunduh untuk layanan telepon terkomputerisasi; menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi
komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar; pemrograman komputer;
pemrograman komputer sehubungan dengan pertahanan terhadap virus; pengujian kualitas produk; peningkatan perangkat
lunak komputer; penyediaan sistem komputer virtual, unit pemroses grafis (GPUs) dan lingkungan komputer virtual melalui
komputasi awan berupa platform sebagai suatu layanan; penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online;
penyewaan perangkat lunak komputer; penyimpanan data elektronik; program manajemen resiko keamanan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:34:34
540   EtiketJID2022087967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA GARDEN 2 BLOK G 2/14 RT:08/09 Kelurahan pegadungan kecamatan
kalideres Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

YOAMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDERM Aesthetic and Laser Clinic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon

kecantikan; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; perawatan kesehatan; perawatan perawatan kulit
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:34:55
540   EtiketDID2022087968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAMIN III, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
MUHAMMAD YASIR HUSAINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELCIA
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 : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;
cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:42:07
540   EtiketDID2022087969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepu Barat No. 44 A,
RT. 008 RW. 002,
Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12910

DENNIS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVERWHITE Hicolla
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula-gula yang mengandung obat; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman kesehatan yang

mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman stamina yang mengandung obat;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman
yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Produk kesehatan mata; Produk perawatan kulit
mengandung obat; Protein untuk suplemen diet; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan farmasi untuk
meningkatkan pertumbuhan rambut; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan;
Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen nutrisi enzim; Suplement; Supplement yang berupa kapsul; Vitamin tanpa
resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; antibodi; kapsul pelangsing; kapsul untuk obat-obatan; kolagen yang dapat dimakan;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; mineral dan suplemen mineral;
minuman bervitamin; minuman obat; minuman suplemen diet; minuman tambahan untuk keperluan diet; permen obat; pil
pelangsing; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan vitamin;
sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan
mineral; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet untuk konsumsi
manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan kesehatan; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen
makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen probiotik; suplemen protein
diet; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin; vitamin; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:42:33
540   EtiketJID2022087970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ruko Permata  Ancol Blok N6 Rt. 011 - Rw. 011, Kel. Pademangan Barat,
Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. RIFAJO SUKSES INDOTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MISESO +LOGO
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko

eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan ritel toko serba ada online;
Layanan toko ritel online; Manajemen bisnis toko serba ada; Toko distro; Toko serba ada; grosir online terkomputerisasi dan
jasa toko eceran 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 ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko serba
ada retail; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh
sebelumnya; layanan promosi di dalam toko; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir;
manajemen bisnis gerai ritel; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; penataan etalase toko; toko;
toko online; toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:47:15
540   EtiketDID2022087972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IR. HJ. JUANDA LRG. RINA, Kota Jambi, Jambi
PT SKYDIO SKINCARE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Skydio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk

perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam
mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion;
losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-
body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub
krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung
obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner
wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:53:41
540   EtiketJID2022087973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl H Basuki III No 174 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40725
Ika Yulianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: msdm academy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan kelas yang dipimpin oleh instruktur secara langsung dan kelas online di

bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM)===

Halaman 699 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:55:45
540   EtiketDID2022087975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kp babakan cisero rt 002 rw 003 desa cisero kecamatan cisurupan , Kabupaten
Garut, Jawa Barat, 44163

ai Rika Ristiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:57:25
540   EtiketDID2022087976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 No.3C, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12510

PT. Tritama Wirakarsa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANDOFLOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:57:36
540   EtiketD022022087977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. JAMIN GINTING KMPLEK MERGA SILIMA LORONG 3 KABANJAHE,
Kabupaten Karo, Sumatera Utara

MARIRAS KAMI BR GINTING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AJINEMBAH COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi susu bubuk;

dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; kopi bubuk; minuman biji kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 15:58:02
540   EtiketDID2022087978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung, RT.002/RW.003, Kel. Tanjung, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat

RESY LAILIAH

Halaman 700 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALLUNAID
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kaos tanpa lengan; Kerudung

kepala; Mukena; Pashmina; Songkok (Peci); Sweater; Tutup kepala; alas kaki; baju kaos [pakaian]; cadar; celana; dalaman
jilbab; dasi; daster; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jilbab; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kemeja;
pakaian; pakaian dalam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; rok; rompi; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan;
sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:01:12
540   EtiketJID2022087979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Melasti, Lingkungan Legian, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung, Bali, 80361

PT. LEMONGRASS THAI BALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRUNCH CLUB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tempat untuk Sarapan dan Makan Siang
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa bar; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; layanan bar dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:01:39
540   EtiketDID2022087980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kemang Selatan V No 3, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI
JAKARTA 12730, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Alexandra Kosasie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Crumb House + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kue, biskuit,
kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:04:40
540   EtiketDID2022087981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Arabika III RT010 RW005, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Muhammad Arif

Halaman 701 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANDAR KURMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, putih, cream, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah kurma; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan kurma; kurma, dikeringkan; minyak biji kurma;

susu kurma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:08:07
540   EtiketDID2022087982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kakatua, RT. 003/RW. 002, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka-Sulawesi
Tenggara, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, 93511

Tekky Geriasti Pega'Bella

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chocolaka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau

pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Biskuit coklat; Brownies Coklat; Bubur dengan
bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu;
minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Campuran
beras coklat dan hitam; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark
cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Es coklat durian; Hasil produksi
coklat; Kue Coklat; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman
dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Olesan berbahan dasar coklat; Saus celup berbahan dasar
coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Trufel coklat;
bubuk coklat; 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; es coklat; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan
dasar custard dan icing bukan dari susu; kopi dan coklat; krim-krim coklat; kue coklat; kukis coklat dari tepung keto; makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar coklat probiotik; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar coklat; pemanis-pemanis coklat; permen coklat; saus coklat; souffle coklat;
tepung roti coklat; topping coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:09:07
540   EtiketDID2022087983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLP Hijau IV F 1/5 RT/RW. 001/017, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara,  Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

ANTON LAMINTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFTRAP + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyaringan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; mesin penyaringan air; penyaringan air dan aparat pemurnian;

tangki air bertekanan; tangki air industri===

Halaman 702 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:10:18
540   EtiketDID2022087984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Wosu Kel. Wosu Kec. Bungku Barat Kab Morowa, Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, 94977

Moh. Davva. H.Moh. Ali, Devy Kartika Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO ARL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);

Masker Wajah; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih wajah
(kosmetik); Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Serum leher (kosmetik); Spray wajah (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak wajah kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; gel
untuk tubuh; highlighter (kosmetik); kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk kulit kepala; krim anti-bintik
untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya; krim wajah; lotion kulit kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion wajah kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kulit; masker lembar untuk penggunaan
kosmetik; masker wajah kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; produk pelindung matahari (kosmetik); scrub wajah; serum kecantikan; serum
mata; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:10:42
540   EtiketDID2022087985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Raya No.60-A Kel. Kwitang, Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. Eka Lestari Sentosa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIZOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TOSCA
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan

memindahkan ke tempat tidur.; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient
Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan
analisa pasien; Bekam elektromagnetik; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk pasien; Instrumen ventilasi
pasien; Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition); Mesin
dan peralatan medis; Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Pakaian untuk pemeriksaan pasien;
Peralatan dan perangkat medis yaitu monitor dan sensor pasien nirkabel; 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 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; Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk memantau properti darah, properti jaringan,
denyut nadi atau properti pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat medis- yaitu- monitor pasien berupa
perangkat medis portabel dengan sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang memakai atau membawa perangkat- dan
sensor pemantauan pasien; 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; Tempat tidur khusus
dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama
atau setelah bedah ortopedi; 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 terapi
elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; aparatus elektromedis atau

Halaman 703 dari 840



elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien;
bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien; gaun pemeriksaan pasien pakai; implan pintar dengan built-in
pasien pemantauan sensor; inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; kerekan untuk mengangkat
pasien; kerekan untuk pasien; kursi perawatan pasien medis; minum cangkir untuk digunakan oleh pasien dengan gangguan
menelan; monitor medis untuk memantau detak jantung pasien; monitor medis untuk memantau tanda-tanda vital pasien;
nebulizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang
tua; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi
pembedahan dalam tubuh pasien; 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 pembedahan, yaitu sistem navigasi
pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; pispot
untuk pasien yang terbaring sakit; restraints keselamatan pasien; 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; tabel pemeriksaan
pasien; tabel perawatan pasien; tabung untuk bernapas yang digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien;
tandu pasien===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:11:37
540   EtiketJID2022087986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITIHUB LANTAI 3, JALAN SENTRA BISNIS ARTHA GADING, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT HARTA TEKNOLOGI ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: U2 Play
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 manajemen acara; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi,
seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan;
hiburan dalam bentuk kompetisi e-sports; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi
dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa permainan; jasa-jasa produksi media digital
dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan olahraga; melakukan kompetisi di Internet; memberikan informasi online terkait dengan game komputer dan
perangkat tambahan komputer untuk game; menetapkan aturan dan peraturan sehubungan dengan kompetisi dan turnamen
permainan komputer dan video; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur kompetisi permainan komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur, mengadakan
dan mengorganisir turnamen permainan online; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir kompetisi
permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video
game; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video; organisasi dan
penyelenggaraan kompetisi e-sports; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi
permainan elektronik; organisasi turnamen dan kompetisi; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan game; pengaturan
kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:11:49
540   EtiketDID2022087987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Angklung Raya No. 53, RT.004/RW.009, Kelurahan Mekarjaya, kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16411

Muhammad Yasin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maziedat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih; Merah;
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu; Sirup yang

mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan
madu; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; madu untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:13:09
540   EtiketDID2022087988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok T3 S No.2 , Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Lim Tse Mouw

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EDISON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian olahraga; baju rajut; baju tidur; bra; celana

boxer; celana pendek denim; daster; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket lengan panjang; kaos oblong; kemeja; korset [pakaian
dalam]; legging [celana panjang]; manset; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian denim; pakaian renang; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:14:26
540   EtiketDID2022087989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLP Hijau IV F 1/5 RT/RW. 001/017, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara,  Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

ANTON LAMINTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFTRAP + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:16:28
540   EtiketJID2022087990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLP Hijau IV F 1/5 RT/RW. 001/017, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara,  Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

ANTON LAMINTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFTRAP + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan

eceran; iklan televisi; pemasaran media sosial; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet
dan pemasaran; toko online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:17:46
540   EtiketJID2022087991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN ECOPOLIS CITRA RAYA, RUKO LITTLE GINZA R MEKAR BAKTI,
PANONGAN KAB. TANGERANG BANTEN, Kabupaten Tangerang, Banten

PT OMHUT BISUK SUKACITA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  OMHUTPARKOPI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Maroon Tua, Maroon Muda, Abu-Abu, Coklat, Kuning Orange, Kuning, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Restoran; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Kafe kopi; Kedai; Restoran; jasa kafe; layanan kafe, bistro, dan
restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:17:49
540   EtiketDID2022087992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Indah IV/303, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
Natasha Heidi Setyawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QASYSY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pewarna dan cat rambut; ambergris [parfum]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; cat kuku; dasar untuk parfum bunga;

kondisioner sampo; kosmetik tanpa obat; 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; minyak rambut; minyak-
minyak sari kosmetika; parfum cair; parfum untuk keperluan industri; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; shampoo ketombe; wewangian alami; wewangian
dicampur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:19:21
540   EtiketDID2022087993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEE KRUNCHZEE + LOGO
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru, Kuning, Oranye, Emas, Krem dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang

sakit; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk
keperluan farmasi; ragi untuk keperluan farmasi; sediaan albuminous untuk keperluan medis; suplemen diet albumin; tepung
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lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:19:50
540   EtiketDID2022087994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Poris Indah Blok C/883.A, Cipondoh Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
TJE HIAN

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 :

: ICIN
Merek Kata

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

Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu;
topi; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Blus jumbo (pakaian); Celana Komprang;
Celana jeans; Celana korduroi; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Daster anak-anak; Daster menyusui;
Daster tidur; Ikat kepala (pakaian); Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos t-shirt; Kaus pakaian; Kutang nenek; Manset untuk
lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian
hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Sarung batik; Sileuweu (Celana); Sweater; Tunik jumbo (pakaian); baju; baju
batik; baju busana muslim; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos
bertopi; baju olahraga; baju renang one-piece; baju setelan; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju zoot; bando
[pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; celana bayi
[pakaian]; celana bersalin; celana boxer; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana dalam
wanita; celana haji; celana jeans untuk anak; celana jogging; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana olahraga untuk
orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana
panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana
panjang yang ketat; celana pendek; celana pendek bayi; celana pendek bersalin; celana pendek boxer; celana pendek denim;
celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang;
celana pendek untuk wanita; celana popok bayi; celana renang; celana untuk anak-anak; celana untuk olahraga; celemek
[pakaian]; daster; gaun jumper (baju hangat); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; jaket garbadine (pakaian);
jas [pakaian]; jumpsuits [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 replika sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaus
[baju ketat]; kaus [pakaian]; kebaya batik (pakaian); kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kutang wanita; legging
[celana panjang]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam bersalin; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita;
pakaian denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian olahraga muslim; pakaian pengantin; pakaian renang;
pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian
renang untuk wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk
wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rok celana; sabuk untuk pakaian; sarung tangan [pakaian];
selendang [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:23:20
540   EtiketDID2022087995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Office 8 Lantai 18-A, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT. TAYS BOGAINTI SELARAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZENO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Cokelat dalam bentuk pralin; Hasil produksi coklat; Kerupuk

Kentang; Meses cokelat; Sediaan berbahan dasar coklat; biskuit; biskuit asin; biskuit buttermilk; biskuit gurih; biskuit
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untuk keju; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; coklat; coklat mousses; coklat pasta; meses; produk-produk
berbahan dasar cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:23:21
540   EtiketJID2022087996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kepa Duri Mas QQ/419 A RT. 002 RW. 004, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

HENDRA WICHANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACTION BARBERSHOP & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ACTION BARBERSHOP Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut; layanan konsultasi yang berkaitan

dengan perawatan rambut; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan salon penataan rambut;
layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk pria; layanan tukang
cukur; memotong rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:23:25
540   EtiketDID2022087997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl The Height - HA92, Kota Tangerang Selatan, Banten
Ferdy Alvianto, Samuel Suryadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rughen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye (RGB-e0650a)
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparat dan peralatan latihan dan kebugaran; Bangku sit up; Bantalan lengan pelindung untuk digunakan pada bidang

atletik; Beban dalam lompat tali; Bobot bebas; Peralatan ketahanan pembentukan otot; Peralatan untuk senam dan olahraga;
Tali senam; alat untuk senam ritmik; alat-alat senam; angkat beban kaki untuk berolahraga; angkat beban untuk latihan fisik;
bangku angkat berat; bangku olahraga; bangku perut untuk berolahraga; bangku senam; bantalan pelindung untuk digunakan
dalam olahraga; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barang-barang senam; barang-
barang senam dan olahraga; barbel untuk angkat berat; batangan alat angkat beban; batangan cakram angkat beban; beban
kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bobot kaki [artikel olahraga]; bobot pergelangan
tangan untuk berolahraga; bola gym untuk yoga; bola kebugaran; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; dumbel untuk
angkat berat); latihan beban; mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin berat untuk latihan fisik; mesin dan peralatan
kebugaran; mesin resistensi untuk berolahraga; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; pemberat untuk latihan
beban; peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training) khususnya peralatan latihan beban dan
latihan cross training; peralatan untuk senam; pergelangan tangan dan bobot pergelangan kaki untuk berolahraga; poros bar-
bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban; rompi pemberat (barang-barang olahraga); sabuk angkat beban
dan cross training; sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga lainnya; sabuk
latihan pemangkas pinggang; sabuk olahraga; sabuk pemberat (barang-barang olahraga); sarung tangan angkat berat; tali
digunakan untuk kegiatan kebugaran; tali pengikat pergelangan tangan; tali penyangga untuk latihan beban; tas khusus
disesuaikan untuk peralatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:25:16
540   EtiketJID2022087998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Mangu Indah Blok E 5/6, RT 004 / RW 006, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten

IRMA RAKHMAWATI, SINTA PURWANTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIRTH IMWITHU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : lahir bersamamu
591 Uraian Warna : Tosca dan Koral
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; informasi yang berkaitan dengan pijat; jasa konsultasi

kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan
kesehatan dengan terapi; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling psikologis; konsultasi kejiwaan; konsultasi
kesehatan; layanan konsultasi laktasi; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness); memberikan informasi di
bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; menyediakan informasi
daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan
informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pijat
prenatal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:25:20
540   EtiketDID2022087999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Alam Sutera Town Center 10C No. 28, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang
Selatan, Banten 15325

PT. FRADIAN BERSAUDARA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASURAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MASURAI = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Abu-abu dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan

siap saji yang berasal dari pengganti unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan
yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran,
bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; agar-agar siap saji; ayam bumbu beku (frozen) siap saji;
chili verde [hidangan siap saji]; dal [hidangan siap saji]; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster
yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; jeli siap saji; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan
keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang
garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan
ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan siap saji beku yang
terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; makanan siap saji yang terutama
terdiri dari unggas; wortel siap saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:25:39
540   EtiketDID2022088000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Sahari No. 85 B, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran , Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

LAURA BASUKI

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 :

: SQUIRREL'S NUT BUTTER dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak
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herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel
jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu
atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; 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 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 untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun
kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk 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, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak
panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan 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; 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; Shampo berbentuk batangan; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin
[racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan 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; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan 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]; kosmetik; kosmetik bermain anak-
anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan
alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu
krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari
persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; 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; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem 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 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; 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 alis; pensil
eyeliner; pensil mata; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); persiapan kulit wajah untuk
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penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun krim tubuh; sabun wangi; sabun-
sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk 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 pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi
untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo
rambut; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; 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; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; 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

03/11/2022 16:26:57
540   EtiketDID2022088001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Kalianyar III/10 E RT/RW:003/001, Kel/Desa: Kalianyar, Kec: Tambora, Jakarta
Barat, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310

PIT SAK MEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lonsui
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Gel pelangsing (kosmetik ); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak

untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih untuk badan; Pomade bibir; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan mandi; Sediaan perawatan rambut
tanpa obat; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; balm cukur; bedak mandi; 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 keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa
mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; foundation cair;
garam mandi tanpa obat; 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 pra-cukur; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk wajah tidak mengandung obat; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat;
krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit; krim kulit dalam
bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim setelah dicukur; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk perlindungan
kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wangi; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion  untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion rambut tanpa
obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up
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[kosmetik]; make-up bedak; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak mandi tanpa obat; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; parfum cair; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil eyeliner; pensil untuk bibir; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; sabun
almond; sabun cair; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim
tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo ketombe tanpa obat; sediaan cukur; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi tanpa obat; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; toner kulit; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:28:21
540   EtiketJID2022088002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Agung No. 8 Tabanan, Kel. Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten
Tabanan, Bali

Ni Made Westny Dwijayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Manaka Eatery & Coffee + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,

kedai kopi, dan bar cemilan; Penyediaan katering; Restoran; jasa kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kedai kopi dan bar
makanan ringan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:30:30
540   EtiketJID2022088003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Toba F3/86 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT KANIKA ERA CAHAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Instellar Enabling Impact Entrepreneurs
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan

seminar online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan layanan konsultasi perencanaan, pengorganisasian,
produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara
online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan
distribusi materi secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Layanan
telekomunikasi, yaitu, fasilitasi kolaborasi online dan pelatihan jarak jauh bagi karyawan badan usaha dan organisasi
pemerintahan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:33:41
540   EtiketJID2022088004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Indah IV/303, DI Yogyakarta
Natasha Heidi Setyawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QASYSY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Nasehat untuk konsumen; Proses administratif pesanan

belanjaan; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; 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 iklan dan publisitas
yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan
periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; periklanan melalui media cetak,
media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:34:43
540   EtiketJID2022088005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Purimas Regency B.6 / 28, RT.008 RW.007, Kel/Desa Gunung Anyar, Kec. Gunung
Anyar, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

DRG. T.A. DON ADITJIPTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENTAL ROOM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; bantuan gigi; 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; layanan perawatan gigi
keliling; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; memberikan
informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat
inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; penyewaan peralatan
gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:35:52
540   EtiketDID2022088007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25

Halaman 713 dari 840



510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Kaos kaki bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kerudung kepala; Mantel; Pakaian dinas
seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sarung batik; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Topi
sebagai tutup kepala; Tudung (Topi); celana dalam; celemek [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket jas; jas; kaos; kaos kaki; kaos
kaki penghangat; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; kemeja; kemeja-jacs;
kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; pakaian; pakaian dalam; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kertas; pakaian santai; pakaian seragam; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk dokter [seragam]; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok; rompi; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal mandi; sapu
tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan musim
dingin; sarung tangan rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu;
selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu bot *; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu formal;
sepatu golf; sepatu gurun; sepatu karet; sepatu kriket; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu untuk pria;
sepatu untuk wanita; singlet; singlet olahraga; topi; topi bersepeda; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi mandi; topi olahraga;
topi pelindung; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:36:37
540   EtiketDID2022088008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Cimone Garden A-7 RT.005 RW.008 Kel. Cimone Jaya Kec. Karawaci Kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 000

ANGGORO BAYU WARDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TISAGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Sirup; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari

sayuran, serbat, jus; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan; 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

03/11/2022 16:42:29
540   EtiketJID2022088009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SEI SERAYU NO.91, KEL. TANJUNG REJO, KEC MEDAN SUNGGAL, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20122

PT KARYA RASA LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kuhi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KUHI = KEMANA DALAM BAHASA ACEH (HANYA SUATU PENAMAAN)
591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; layanan bar dan restoran; layanan kafe dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:42:49
540   EtiketJID2022088010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. URIP SUMOHARJO SEKOJO INDAH RESIDENCE BLOK B NO. 018/010 Kel. 2
Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Kota
Palembang, Sumatera Selatan

RIKI REHIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 714 dari 840



Nama Merek : ES COKLAT NYANDU
566 Arti Bahasa : ES COKLAT NYANDU = Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Warna coklat,warna kuning, warna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar

kopi, teh dan coklat; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:42:54
540   EtiketJID2022088011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kepa Duri Mas QQ/419 A RT. 002 RW. 004, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

HENDRA WICHANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACTION BARBERSHOP & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ACTION BARBERSHOP Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang

dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara
online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran,
dan publikasi; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:45:01
540   EtiketDID2022088012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. URIP SUMOHARJO SEKOJO INDAH RESIDENCE BLOK B NO. 018/010 Kel. 2
Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30118

RIKI REHIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ES COKLAT NYANDU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ES COKLAT NYANDU = Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Warna coklat,warna kuning, warna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;

Minuman dengan bahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; bubuk coklat;
coklat; coklat hitam; coklat panas; es coklat; minuman berbahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:46:40
540   EtiketDID2022088013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukonandi No. 3 Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
PT Husada Delapan Dua

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HALOANAK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau;
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang

memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.;
Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk telepon seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
konsultasi kesehatan; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:47:09
540   EtiketDID2022088014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Sektor 9, Jl Raya Jombang-Ciledug, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

YAYASAN BRITISH SCHOOL JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSJ British School Jakarta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,

kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Materi pendidikan dalam
bentuk tertulis; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran; buku pendidikan; materi pendidikan tercetak; materi pengajaran,
pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; publikasi pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:47:43
540   EtiketDID2022088015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEE KRUNCHZEE + LOGO
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru, Kuning, Oranye, Emas, Krem dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Krim susu; Minuman berbahan dasar susu kacang

tanah; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung
buah; Minuman yang mengandung putih telur; Produk Susu Asam; Yoghurt; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur
utama]; susu; susu albumin; susu beragi (susu diberi ragi); susu kacang tanah===

Halaman 716 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:47:46
540   EtiketDID2022088016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SRIKAYA 11 RT 012 RW 000 KEL/DES. AIR HITAM, KEC. SAMARINDA ULU,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

AHMAD SATRIA ALMUKORAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AURALUX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air untuk mengatur rambut; 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; Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Gel
pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim tabir surya;
Krim untuk menggelapkan rambut; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Lak rambut; Losion dan serum; Losion dan
spray untuk tubuh; Losion tanpa obat untuk rambut; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Minyak
memperbaiki rambut Jepang; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pemutih untuk
digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Pewangi badan (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk penataan rambut; Produk
perawatan rambut; Sabun; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; 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 untuk
melembutkan rambut; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum rambut; Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin rambut; amber [parfum]; bahan pewarna rambut; 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; batang kondisioner rambut padat; bedak rambut; bilas warna
untuk rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk pencuci
rambut; cairan pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel rambut; gel
rambut dan mousse rambut; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; glasir rambut; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; kit kosmetik;
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 dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; 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 pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengelupas; krim penghilang bulu; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim
rambut; 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; lem ikatan potongan rambut; lilin penata rambut; losion dan semprotan untuk
rambut; losion rambut; 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 pelindung rambut; lotion pembersih kulit; lotion
perawatan matahari; 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 tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion
wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; mandi
minyak untuk perawatan rambut; maskara rambut; masker kecantikan rambut; masker kosmetik; masker penataan rambut;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousse dan gel penataan rambut; mousse
perlindungan rambut; mousse rambut; mousses menjadi alat bantu penata rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan

Halaman 717 dari 840



cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta styling untuk rambut; pelembab rambut; pembersih semprot untuk
keperluan rumah tangga; pembersih tangan; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemutih rambut; pencerah rambut; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pengatur
tekstur rambut; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit; perawatan pelurusan rambut;
perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk membubuhkan rambut palsu; persiapan untuk perawatan rambut; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk
pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses,
gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan
kulit kepala; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; rambut
rontok; sabun cair; sabun cuci tangan; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sampo
dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut
manusia; sediaan dan perawatan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan hiasan
rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan meluruskan rambut;
sediaan mencuci rambut; sediaan penataan rambut; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan
rambut; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tanpa obat untuk
perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan
dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan rambut; 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 mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur
rambut; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; 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 kulit kepala
dan rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut,
mengecat rambut dan mewarnai rambut; 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; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut;
semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum penataan rambut; 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; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; warna rambut; wax rambut; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:48:38
540   EtiketDID2022088017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Ten No 5, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220
Tjin Min

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ezycoat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===eksipien untuk digunakan dalam industri sediaan-sediaan farmasi dan atau suplemen makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:51:30
540   EtiketDID2022088018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LETJEN S. PARMAN KOMP. BNI 46 K NO 4, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

SATRIA MAGNA PURBAYAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Klinday
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar;

Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen
untuk keperluan binatu; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Pelembut kain konsentrat;
Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin
pakaian; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun 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; Standar pelembut kain; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk
sabun; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet;
deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam
bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan;
deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan
dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk
tujuan medis; deterjen, tissue basah; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian
yang akan di setrika; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi
lantai; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci;
sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun pasir;
sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung
obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel;
sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; shampoo kering;
shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; tablet deterjen pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:52:58
540   EtiketDID2022088019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Sektor 9, Jl Raya Jombang-Ciledug, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

YAYASAN BRITISH SCHOOL JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSJ British School Jakarta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sepatu sekolah; Syal; dasi; jaket [pakaian]; kaos kaki; kemeja berkerah; kerah [pakaian]; pakaian olah raga; seragam

sekolah; setelan jas; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:55:53
540   EtiketJID2022088020
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Sektor 9, Jl Raya Jombang-Ciledug, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

YAYASAN BRITISH SCHOOL JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSJ British School Jakarta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,

melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Perikalan melalui Koran; administrasi program pertukaran budaya dan pendidikan; iklan radio; iklan televisi; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan toko
ritel menampilkan perlengkapan pendidikan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 16:57:53
540   EtiketJID2022088022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Iklan radio; Iklan secara online

melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon,
kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa
milik orang lain; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu,
memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa orang lain; Manajemen Usaha; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan
insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan
pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat,
diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang pihak lain,
yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher untuk barang pihak lain; Pemasaran dan promosi barang dan jasa
orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; administrasi
program imbalan kesetiaan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa diskon (-
untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa strategi pemasaran melalui
media sosial; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif,; Jasa broker perdagangan
untuk produk-produk farmasi; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika;
Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain];
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-
produk farmasi; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); 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 sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan
farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan
suku cadang mobil; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Perdagangan besar alat laboratorium,
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farmasi dan kedokteran; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan;
jasa agen pemasaran; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang
berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan pemasaran online; layanan ritel atau
grosir untuk obat-obatan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan
bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui
program kartu diskon; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran online; pemasaran produk; promosi
penjualan (untuk orang lain); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:00:48
540   EtiketDID2022088023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL ASIA MAKMUR BLOK LL NO 8 , Kota Medan, Sumatera Utara, 20211
REYNOLD ANDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman alkohol berkarbonasi, kecuali bir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:03:51
540   EtiketDID2022088024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEE KRUNCHZEE + LOGO
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru, Kuning, Oranye, Emas, Krem dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat roti; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu;

minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi
dengan campuran susu; susu coklat.; Es Konsumsi; Kue-kue; Puding dari telur, susu dan gula; Tepung dan sediaan-sediaan
yang terbuat dari gandum; biskuit; cuka; garam; garam, mustard; kembang gula; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; lada; madu; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; ragi; rempah-
rempah; roti*; saos; yogurt beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:08:22
540   EtiketJID2022088025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: District 8, Treasury Tower, Lt. 39, Unit 39A, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav.
52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI
Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. SYAILENDRA CAPITAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Almania Rachmawati S.H.,
Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : SYAILENDRA dan Lukisan
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi reksa dana; Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; 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; Layanan perbankan terkait transfer dana secara
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; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi, keuangan, moneter dan informasi
bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas,
perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; analisis investasi keuangan dan penelitian
saham; broker investasi keuangan; broker obligasi dan sekuritas lainnya; broker reksa dana; distribusi reksa dana; investasi
dana; investasi keuangan; investasi reksa dana; jasa analisis dan konsultasi sehubungan dengan manajemen dan
pemeliharaan aset yang berkaitan dengan rencana kehidupan ekonomi individu; jasa analisis reksa dana; jasa investasi dana;
jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi
modal dan dana; 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 perdagangan efek/surat berharga; jasa
pialang saham dan obligasi; konsultasi investasi dana; layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan konsultasi reksa dana;
layanan kustodian (custodial) untuk lembaga keuangan dan dana; layanan pengembangan reksa dana; layanan perantara
keuangan; manajemen dana investasi; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi
dan sekuritas lainnya; melakukan transaksi pasar modal; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang
berkaitan dengan stok melalui situs web; mengatur investasi keuangan; mengatur transaksi keuangan; mengumpulkan dan
mengelola dana, yaitu, mengumpulkan dana dari investor institusi dan individu dan menyediakan jasa
manajemen/pengelolaan dana; obligasi jaminan, penjualan komersial, dan pertukaran serta dana investasi (investment trusts);
penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; pengaturan dana (jasa keuangan);
pengelolaan dana; pengelolaan dana ekuitas swasta; pengelolaan dana investasi; pengelolaan keuangan skema investasi
kolektif; pengelolaan reksa dana; penyedia informasi keuangan mengenai obligasi; reksa dana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:10:16
540   EtiketDID2022088026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 126 E. Lincoln Ave, Rahway, New Jersey, 07065, USA
Merck Sharp & Dohme 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 :

: NUSAGARD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : NUSAGARD = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan vaksin manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:10:25
540   EtiketDID2022088027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kabupaten Tabanan, Jatiluwih, Penebel, Kab Tabanan, Bali RT.00 RW.00,
Kabupaten Tabanan, Bali, 82152

PT SAM DORA BALI, Nancy Rameli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMDORA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : cokelat dan oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemak coklat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Selai kacang coklat; kacang mete yang dilumuri bubuk

coklat; lemak kakao; lemak kakao untuk makanan; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao;
minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; selai kacang coklat===
===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau
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pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen;
bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; brownies; campuran kue; campuran kue; campuran
panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut; keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang;
keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman
berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza;
produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk
sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Biskuit coklat; Biskuit 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 untuk membuat minuman dengan bahan dasar
teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman
berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman
kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Campuran beras coklat dan hitam; Cendawan
(truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Chocolate chip cookie; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan
campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Es coklat
durian; Hasil produksi coklat; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kopi cokelat; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya;
Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Coklat; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Makanan penutup terbuat dari
cokelat; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Meses cokelat; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kakao; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Olesan berbahan
dasar coklat; Olesan kakao; Permen cokelat; Produk-produk kakao ; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan
dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Trufel coklat; almond berlapis cokelat;
bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan mengandung cokelat; baking cokelat; bar energi dan makanan
ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; biji cokelat; biji
kopi berlapis cokelat; biji kopi yang dilapisi cokelat; bingkisan buskuit, permen, cokelat; biskuit marshmallow berlapis cokelat
yang mengandung toffee; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk cokelat untuk sediaan minuman
berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat panas; campuran kakao; cangkir cokelat yang bisa
dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; chocolate fudge; cokelat; cokelat batangan; cokelat berbentuk telur; cokelat
couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat
dengan lobak Jepang; cokelat hitam; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu;
cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak
buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; cookie
berlapis cokelat; cupcake cokelat; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; ekstrak kakao untuk
konsumsi manusia; es coklat; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao
untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat,
isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi cokelat untuk produk-produk roti; kacang berlapis cokelat; kacang
brazil dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat; kakao yang mengandung kelor; kapsul kakao, terisi; karamel
berlapis cokelat; keping cokelat; kismis berlapis cokelat; kopi dan coklat; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; krim-krim coklat; kue cokelat; kue coklat; kue tar cokelat; kue wafer berlapis cokelat; kukis coklat dari tepung
keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang
berenergi berbahan dasar kakao; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan
penutup cokelat; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan
dasar cokelat; meses; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan
dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji
kakao; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar
kakao; minuman kakao dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman-
minuman berperisa cokelat; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat;
olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan
cokelat untuk digunakan pada roti; olesan okelat mengandung kacang-kacangan; pasta cokelat; pemanis-pemanis coklat;
pengganti cokelat; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat;
permen yang terbuat dari cokelat; pie cokelat; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di
tengahnya; pretzel berlapis cokelat; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; saus cokelat; saus coklat; sediaan
berbahan dasar kakao; sediaan minuman kakao; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sirup cokelat; souffle coklat;
taburan cokelat untuk menghias kue; teh atau kakao; tepung roti coklat; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan;
topping coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula);
wafel mangkok berlapis cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:10:53
540   EtiketDID2022088028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Seni Budaya Raya No.7-B RT.5 RW.5 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

JOHAN SUHANDRI

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

Halaman 723 dari 840



Nama Merek
Tipe Merek :

: JEVO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Alat pengisi kerucut rokok; Alat pengisi tabung rokok;

Alat penyemprot rokok elektronik dijual kosong; Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-
batang tembakau yang dipanaskan; Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; Asbak, kantong, tempat
atau kotak untuk batang tembakau; Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang keperluan perokok untuk produk-
produk tembakau yang dipanaskan; Barang-barang perokok untuk memanaskan rokok; Barang-barang perokok untuk rokok
elektronik; Barang-barang perokok, bukan dari logam mulia; Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau; Batang
tembakau; Bubuk tembakau; Bubuk yang mengandung nikotin untuk digunakan dalam perangkat untuk melepaskan nikotin
dengan dihirup sebagai pengganti tembakau; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain
minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Cartomizers, yaitu, kombinasi kartrid isi ulang
rokok elektronik dijual kosong dan atomizers, dijual sebagai komponen rokok elektronik; Gas cair bersilinder untuk pemantik
rokok; Hookah dengan tembakau perasa; Jaring filter untuk rokok; Kaleng tembakau; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang
diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin, gel atau cairan sebagai pengganti tembakau; Kartrid isi ulang rokok elektronik
dijual kosong; Kartrid untuk rokok elektronik; Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Kerucut untuk merokok sebelum dilinting;
Kotak rokok bukan dari logam; Kotak rokok elektrik; Kotak tembakau; Kotak tembakau hirup; Kotak untuk aksesoris rokok
elektronik; Kotak untuk rokok; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan
cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam
rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair
untuk katrid penguap oral; MOD vape; POD vape; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok
elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Penusuk tembakau; Penyangga rokok; Penyaring udara yang digunakan
sebagai pengganti rokok tembakau; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik
dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk
inhalasi; Perangkat untuk melepaskan nikotin dengan inhalasi bubuk yang megandung nikotin sebagai pengganti tembakau;
Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan; Perangkat untuk menghirup
pengganti tembakau; Perasa untuk tembakau dan hookah; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain
minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak
mengandung nikotin; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok
elektronik.; Perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; Perlengkapan merokok dengan rokok elektronik; Perokok
menggunakan nebuliser oral; Pipa rokok; Pipa rokok bukan dari logam mulia; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau
tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik
dengan tembakau perasa; Rokok non-medis yang menggandung pengganti tembakau; Rokok yang mengandung bahan
pengganti tembakau; Selubung pipa panjang tembakau; Sisik (Tembakau); Tembakau hookah (shisha); Tembakau linting;
Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Tembakau molase; Tembakau parut; Tembakau perasa; Tembakau, baik yang
diproduksi atau tidak diproduksi; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk barang-barang keperluan perokok;
Tempat untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok; Tempat untuk rokok
elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong
pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau
produk untuk memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk barang-
barang keperluan perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong
untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitas; Tempat, sarung, kantong, tempat atau kotak untuk produk-
produk tembakau untuk keperluan dipanaskan; Tempered glass untuk rokok elektronik; Wadah dan tempat penyimpan
tembakau bukan dari logam mulia; Wadah tembakau bukan dari logam mulia; Wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu
yang ditempatkan di meja; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; aksesoris untuk rokok eletronik; alat
pemanas yang digunakan untuk tembakau yang dihirup; alat pembersih rokok elektronik; alat penguap oral untuk keperluan
merokok; alat penguap oral untuk perokok; alat penguap rokok tanpa asap; alat penguap tembakau; asbak untuk perokok;
asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; asbak, dari logam mulia, untuk perokok; barang-barang perokok dari logam
mulia; barang-barang untuk perokok yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi; benda perokok sekali pakai; botol tembakau; buku
kertas rokok; bundel serat jaringan untuk rokok; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri
dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; cerutu dan
kotak rokok, bukan dari logam mulia; corong rokok; corong rokok elektronik; corong untuk pemegang rokok; corong untuk
tempat rokok; cotton bud khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; cotton
bud khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; dudukan dalam mobil untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk tembakau; filter rokok; filter
tembakau; filter untuk rokok; gutka [mengunyah tembakau]; hardcase untuk rokok elektronik; herbal untuk merokok; jus
tembakau untuk rokok elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok
elektronik; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk penggunaan medis); kantong tembakau; kartrid yang dijual diisi
dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok
elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok
elektronik; kasing untuk rokok elektronik; kasus pelindung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; katrid yang dijual terisi utnuk rokok eletronik; katun vape; kertas linting rokok; kertas penyerap untuk pipa
tembakau; kertas rokok; kiseru [pipa tembakau panjang Jepang]; kizami [tembakau parut Jepang]; korek api bertenaga baterai
untuk perokok; korek api gas untuk perokok; korek api piroforik untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok],
selain untuk mobil; kotak rokok; kotak rokok dari logam mulia; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak tembakau; kotak
tembakau dari logam mulia; kotak tembakau hirup; kotak tembakau, bukan dari logam mulia; kotak untuk perangkat elektronik
yang digunakan memanaskan tembakau; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; kumparan pengganti untuk
rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan
dalam rokok elektronik; merokok tembakau; mesin saku untuk menggulung rokok; molase herbal [pengganti tembakau]; nikotin
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untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan; nikotin untuk
rokok elektronik; pan masala [sebagai pengganti tembakau kunyah]; pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik rokok;
pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pemantik untuk rokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau; pemegang
perangkat merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok dari logam mulia; pemegang rokok elektronik dalam mobil;
pemegang rokok, bukan dari logam mulia; pemegang untuk pemantik rokok; pemegang, bukan dari logam mulia, untuk
pemantik rokok; pengabut untuk rokok elektronik; pengganti tembakau; pengganti tembakau untuk keperluan inhalasi;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; penggiling tembakau; penutup dekoratif untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup dekoratif untuk
rokok elektronik; penyeka kapas khusus disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; peralatan kantong untuk
menggulung rokok; perangkat dan bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau; perangkat elektronik dan bagian-
bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); perangkat elektronik dan
bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin inhalasi;
perangkat elektronik untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat
merokok elektronik; perangkat pemanas tembakau; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan
pengganti tembakau; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain
minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; perasa, selain
minyak atsiri, untuk tembakau; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral untuk perokok; perencah,
selain dari minyak esensial, untuk digunakan  dalam rokok elektrik; perlataan kantong untuk menggulung rokok; perusak untuk
pipa tembakau; pipa merokok; pipa merokok elektronik; pipa tembakau; pipa tembakau dari logam mulia; pipa tembakau
mentol; pipa tembakau, bukan dari logam mulia; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated; pipa vaporizer cerutu
tanpa asap; pipa vaporizer rokok tanpa asap; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk tembakau untuk tujuan
dipanaskan agar melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; produk tembakau yang mengandung atau
dberi rasa kretek untuk dipanaskan; produk-produk tembakau; produk-produk tembakau yang dipanaskan; produk-produk
tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar; rak pipa untuk pipa tembakau; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk
keperluan medis; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok elektronik yang
digunakan sebagai pengganti rokok tradisional; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; saring
rokok berujung; sarung untuk pipa tembakau Asia yang panjang; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung
untuk perangkat merokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik;
stiker aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu disesuaikan untuk pemantik rokok; sumbu kapas khusus untuk digunakan
dalam rokok elektronik; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tabung gas cair untuk korek api perokok;
tabung rokok; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tembakau; tembakau daun;
tembakau kunyah; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau mentolasi; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau tanpa asap; tembakau untuk digulung sendiri;
tembakau untuk dihirup; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau; tembakau untuk
rokok-rokok yang dilinting sendiri; tembakau yang dipanaskan; tempat rokok elektronik; tempat, sarung atau kantong yang
terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau
kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempolong untuk pengguna tembakau;
tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tongkat
pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok
elektronik; ujung kuning amber untuk pemegang cerutu dan rokok; vaporiser oral untuk perokok; wadah abu tembakau; wadah
bukan dari logam mulia untuk puntung rokok; wadah dari logam mulia untuk puntung rokok; wadah tembakau; wadah
tembakau bukan dari logam mulia; wadah tembakau dari logam mulia; wadah untuk menempatkan tembakau; wadah untuk
puntung rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:11:14
540   EtiketJID2022088029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Sektor 9, Jl Raya Jombang-Ciledug, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

YAYASAN BRITISH SCHOOL JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSJ British School Jakarta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga,

pendidikan dan kebudayaan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Pendidikan
olahraga dibidang sepak bola; 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 dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau
pelatihan]; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; layanan
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pendidikan akademik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan
pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan];
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; pendidikan anak usia dini (PAUD); pengujian
pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:13:44
540   EtiketDID2022088030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Alam Sutera Town Center 10C No. 28, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang
Selatan, Banten 15325

PT. FRADIAN BERSAUDARA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASURAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MASURAI = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Abu-abu dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; 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 siap saji berbahan dasar mie yang
dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari
beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie;
makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di
kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:16:36
540   EtiketDID2022088031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Sanghiang Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEE KRUNCHZEE + LOGO
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru, Kuning, Oranye, Emas, Krem dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Jenis-jenis bir; Minuman sari buah; Sirup; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; minuman

berenergi; minuman isotonik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:17:31
540   EtiketDID2022088032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 126 E. Lincoln Ave, Rahway, New Jersey, 07065, USA
Merck Sharp & Dohme 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 :

: HPVGARD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HPVGARD = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan vaksin manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:18:12
540   EtiketJID2022088033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Sektor 9, Jl Raya Jombang-Ciledug, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

YAYASAN BRITISH SCHOOL JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSJ Kindergarten
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga,

pendidikan dan kebudayaan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Pendidikan
olahraga dibidang sepak bola; 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 dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau
pelatihan]; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; layanan
pendidikan akademik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan
pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan];
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; pendidikan anak usia dini (PAUD); pengujian
pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:18:56
540   EtiketDID2022088034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Abang I No. 11F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160

PT Ruang Raya Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAFA & LULU + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Oranye, Pink, Merah, Hijau, Biru Muda, Biru Tua, Ungu, Kuning Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 41, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Pemasaran digital; administrasi program pertukaran budaya dan

pendidikan; hubungan Masyarakat; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan online; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi,
layanan konsultasi dan bantuan; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan
konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan,
pemasaran dan publisitas; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran promosi
menggunakan media audiovisual; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya;
layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; pemasaran; pemasaran
internet; pemasaran langsung; pemasaran media sosial; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi;
pemasaran yang ditargetkan; pemrosesan data otomatis; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan
informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi
komersial melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publikasi materi publikasi online; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; strategi
pemasaran konten===
===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa transmisi
konten ponsel melalui smart phone; Layanan transmisi video; Streaming konten media digital di Internet; 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,
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gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; layanan penyiaran dan penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan
streaming video, audio dan televisi; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; penyedia konten multimedia
melalui internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan
melalui layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet;
penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten
audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet;
siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; streaming audio dan video; streaming
dan live streaming konten audio,
visual dan audiovisual melalui jaringan
komputer global; streaming materi video di Internet; streaming video; transmisi dan mengirim konten audio visual dan
multimedia melalui internet; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer
global dan lokal; transmisi konten audio; 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 ponsel melalui jaringan
online; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan komputer lainnya serta jaringan komunikasi; transmisi video
interaktif melalui jaringan digital; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten
audio, dan informasi melalui Internet===
===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa
pendidikan secara online; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan, pengajaran dan
pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line; Layanan pengajaran bahasa;
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); Penyediaan kursus
pendidikan; 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; 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; informasi pendidikan; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video
yang tidak dapat diunduh; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; 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 hiburan dalam bentuk video dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet;
kursus bahasa; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan pendidikan
bahasa asing; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan;
layanan pendidikan dan pengajaran; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer; melakukan kursus
pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; menyediakan informasi
on-line di bidang pendidikan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing;
menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat
diunduh; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; pengajaran bahasa; penyediaan hiburan film, televisi dan video musik melalui situs web
interaktif; penyediaan kursus bahasa; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan permainan video online; persiapan
kursus dan ujian pendidikan; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan===
===Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Program permainan video dan komputer; Program
permainan video interaktif yang dapat diunduh; Software aplikasi komunikasi melalui internet; aplikasi ponsel pintar yang dapat
diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler pendidikan; kartun animasi; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh;
peralatan dan instrumen pendidikan; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler;
perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam; perangkat
lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk
ponsel; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan tes
psikologis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mentransmisikan/menyiarkan konten audio/video/multimedia; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat
lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada
perangkat bergerak; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; produk
perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak komputer; program televisi dan program hiburan bentuk pendek
lainnya yang dapat diunduh berupa animasi; rekaman video direkam dengan kartun animasi; software simulasi pelatihan
virtual reality di bidang pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:19:54
540   EtiketJID2022088035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jawa Asri 2 no 2 Yosowilangun, kec Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
61151

Muhammad Subhan Rivai

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : KOSINUS
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna tulisan merah bata, background putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah

kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; pemesanan rumah kos; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; rumah pemondokan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:26:20
540   EtiketJID2022088036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ARIF RAHMAN HAKIM RT. 002 RW. 017, KEL. MUKA, KEC. CIANJUR,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

STEFFI NATALIE

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 :

: HARVEST MOON JAKARTA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH , PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran hypermarket; Jasa toko; Toko makanan online; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; jasa

distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa periklanan dan manajemen; 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 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 ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko untuk penjualan
alat dapur; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; klan radio; Iklan secara online
melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan
niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon;
administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online;
pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis
orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas;
penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan
ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan eceran
atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan ritel, layanan ritel supermarket
dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
makanan; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website)
yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
minimarket; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; periklanan, pemasaran, riset pasar;
supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:26:30
540   EtiketJID2022088037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Sektor 9, Jl Raya Jombang-Ciledug, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

YAYASAN BRITISH SCHOOL JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSJ Primary School
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga,

pendidikan dan kebudayaan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Pendidikan
olahraga dibidang sepak bola; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian
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(day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau
pelatihan]; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; layanan
pendidikan akademik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan
pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan];
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; pendidikan anak usia dini (PAUD); pengujian
pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:27:36
540   EtiketJID2022088038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: District 8, Treasury Tower, Lt. 39, Unit 39A, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav.
52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI
Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. SYAILENDRA CAPITAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Almania Rachmawati S.H.,
Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYAILENDRA dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis Pasar; 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; Memberikan informasi dan analisis
yang berkaitan dengan data pasar ekonomi; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Penasihat bisnis
dan layanan informasi; Pencatatan keuangan untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan; Saran bisnis dan analisis pasar;
analisa mengenai masalah ekonomi; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa informasi ekonomi untuk
keperluan bisnis; jasa prakiraan ekonomi; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; melakukan studi kelayakan ekonomi; pemberian informasi
mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan studi pasar; penyediaan pasar online; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi;
persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan
ritel; riset pasar; studi kelayakan ekonomi; studi pasar; survei pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:28:46
540   EtiketJID2022088039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciujung No.10 RT.005 RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BIO MEDIKA MANDIRI JAYA

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 :

: bio medika + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan kesehatan intra-oral; Klinik

Mata; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan
kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan kulit; Menyediakan
informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional
medis; Pengujian medis, diagnosis medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi
jarak jauh dengan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Rumah perawatan; Rumah perawatan untuk orang
lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan;
Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Salon perawatan kulit; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis;
donor darah; jasa klinik; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran,
pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma; layanan analisis
laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang
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disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik yang disediakan oleh laboratorium medis;
layanan apotek apotek; layanan bank darah; layanan bank darah tali pusat; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan;
layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan laboratorium medis
untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan medis dan perawatan kesehatan; 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 panti
jompo; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan perawatan bedah; layanan perawatan
kesehatan rumah; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan perawatan tangguh dalam sifat
bantuan perawatan di rumah; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan
tubuh kosmetik; layanan rumah sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon perawatan kulit; layanan skrining
tekanan darah; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat,
perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; menyediakan informasi di bidang layanan medis,
layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan
medis; pemberian perawatan psikologis; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan
kecantikan; perawatan medis ambulan; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:32:46
540   EtiketJID2022088040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Sektor 9, Jl Raya Jombang-Ciledug, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

YAYASAN BRITISH SCHOOL JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSJ Secondary School
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga,

pendidikan dan kebudayaan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Pendidikan
olahraga dibidang sepak bola; 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 dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau
pelatihan]; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; layanan
pendidikan akademik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan
pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan];
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; pendidikan anak usia dini (PAUD); pengujian
pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:33:53
540   EtiketDID2022088041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Sambongan No.81, Gubeng, Surabaya
RICKY EKO WIDODO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIOSDELAMUSICA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar kaset di mobil; Alat

perekam video pada mobil; Amplifier dan penerima audio; Kabel audio; Komputer navigasi mobil; Kotak untuk pengeras suara;
Pembawa suara; Pengeras suara; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil;
Penguat suara; Peredam Suara; Sistem pengeras suara; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara
dan komponennya; Tiang speaker; Unit-unit pengeras suara (Speakers); amplifier akustik; amplifier audio; amplifier stereo;
kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel daya mobil; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin
penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; pemutar media pribadi; penerima radio untuk digunakan di mobil;
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pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara pintar; penghasil suara, penghasil
suara tanpa kabel; power audio mobil; prosesor sinyal untuk speaker; radio mobil; sekering; sekering audio mobil; sekering
untuk peralatan telekomunikasi; sistem audio mobil; sistem video mobil; speaker; speaker amplifier; speaker audio nirkabel;
speaker nirkabel; speaker untuk pemutar media portabel; stereo mobil; televisi mobil; tempat speaker audio; tuner penyiaran
mobil; unit loudspeaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:34:27
540   EtiketJID2022088042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KELAPA HIBRIDA I, RA-5/14, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14250

YULIANA ITEH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J-Pack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua, Hijau muda, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Layanan

penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan
penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:35:19
540   EtiketDID2022088043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lantai Penthouse, Gedung Graha Mustika Ratu, Jl. Jend Gatot Subroto, Kav. 74,75,
12870, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Mustika Ratu, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BQ
Merek Hologram

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Peach, Pink, Hijau, Biru, Silver, Orange, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; 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; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Kolonye;
Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik];
deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-
up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh;
lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik
highlighter; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lip tint
(pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion menghapus make-up; Losion untuk wajah; Make up remover gel;
Make up remover krim; Maskara; Pembersih make-up; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk
bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona wajah;
Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade alis; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Warna alis; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk
make-up; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit
kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak tabur; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik;
bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; cat wajah; compacts / kompak yang
mengandung make-up; concealer wajah; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens
wajah; gel penata alis; gel pewarna alis; gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); kapur untuk make-up; kit make-up; kit
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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; kosmetik alis; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik untuk bibir; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dasar bedak; krim
pemutih kulit wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; lipstik; lotion untuk wajah; 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 menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; paket kosmetik wajah; palet pengkilap bibir; pelembab bibir; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; penghitam alis; pengkilap bibir; pensil alis; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil untuk bibir; perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan bibir (kosmetik); rias wajah; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan
perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat);
wajah berkilauan; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:45:25
540   EtiketJID2022088044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: G.Bhayangkara Permai SS-26, Sidoarjo
ANIK INDRAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAWON MAWON
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai untuk sarapan; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan;

Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; jasa memasak makanan; kafe; layanan
kafetaria dan kantin; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
memasok makanan untuk konsumsi segera; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyajian
makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:45:34
540   EtiketDID2022088045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lantai Penthouse, Gedung Graha Mustika Ratu, Jl. Jend Gatot Subroto, Kav. 74,75,
12870, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Mustika Ratu, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Beauty Queen by Mustika Ratu
Merek Hologram

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Silver, Pink, Hijau, Biru, Kuning, Orange, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cat alis; Esensi untuk keperluan

kosmetik; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata;
Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi;
garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik;
losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah;
parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma;
semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel alis;
Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
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mata; Kosmetik untuk manusia; Krim mata; Krim untuk keperluan kosmetik; Lip tint (pewarna bibir); Maskara; Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona mata; Pewarna bibir dengan ketahanan
yang lebih lama; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan-
sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Warna alis; bedak
dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; celak mata; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; foundation; foundation cair; gel penata alis; gel pewarna alis; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kit kosmetik; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat;
kosmetik untuk bibir; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim foundation; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim tabir surya untuk
penggunaan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk penggunaan kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; make-up [kosmetik]; maskara; mizu-oshiroi [foundation cair]; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik
wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; pelembab bibir; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pena korektor untuk riasan mata; penetral bibir; penghitam alis; pengkilap bibir; pensil
alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; perona mata; perona mata berupa
kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk
penggunaan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; produk pemutih (kosmetik);
riasan mata; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:53:14
540   EtiketDID2022088046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ESTUBIZI BUSINESS CENTER, GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 2 SUITE 207 B-C
UNIT 173, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 KUNINGAN, KEL. KARET, KEC.
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERIGO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ERIGO = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:54:45
540   EtiketDID2022088047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Terusan Pasir Koja No. 192 RT. 002 RW. 006 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40231

ANDY ALEXANDER

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 :

: Jangkar mas
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Alas piring dari tekstil; Alas tempat tidur; Handuk; Sarung bantal; Selimut; Selimut afghan; Taplak
meja panjang dari tekstil; Tirai bawah kasur; bahan linen untuk alas tidur; belacu; bendera kain; bendera kain; bendera plastik;
bungkus kado kain; coaster kain; gorden; handuk berkerudung; handuk dapur dari tekstil; handuk golf; handuk mandi; handuk
pantai; handuk tangan dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil; kain lap untuk mandi; kantong tidur; linen mandi; linen meja dari
tekstil; linen rumah tangga; menerima selimut; panji-panji kain; panji-panji plastik; panji-panji yang terasa; penutup furnitur kain
yang tidak dipasang; penutup tempat tidur; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut [tempat tidur]; selimut penutup; selimut
sutra; selimut tempat tidur; selimut wol; selimut yang diisi dengan kapas; seprei; serbet kain; serbet meja dari tekstil; spanduk
plastik; taplak meja dari tekstil; taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tirai mandi; tirai tekstil atau
plastik; Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Barang untuk digunakan
sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat
dari bahan tekstil; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari
limbah nanas; Kain Sari; Kain Ulos; Kain ihrom; Kain jaring; Kain jok; Kain jumputan; Kain jumputan dengan pewarna alami;
Kain katun; Kain linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain sasirangan; Kain sorban; Kain sutra; Kain tahan api; Kain
tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan
komersial; Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran
keset tatami; Kain untuk kasur; Kain untuk kaus kaki; Oto (Kain Anak Bayi); Sandang (Kain); Seprei tempat tidur, khususnya
kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Taplak meja panjang dari tekstil; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam
kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas lain; Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil;
Tengkulok (Kain Tenun Sutera); Tile (Kain Kelambu); Topo (Kain Lap); [kain] moleskin; alas piring dari plastik; alas tidur sekali
pakai dari tekstil; alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); bahan kain wol; bahan
linen untuk alas tidur; bahan penyaringan dari tekstil; bahan plastik [pengganti kain]; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil;
bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran,
serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; barang potongan
tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam
kelas lain; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi boot;
barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; bendera kain; bendera plastik; bendera tekstil; bendera
tekstil atau plastik; bungkus kado kain; bunting tekstil atau plastik; centang [linen]; coaster kain; coaster tekstil; cuci kain;
dekorasi kue dari kain; dekorasi kue kain; dekorasi kue tekstil; fukusa [kain pembungkus upacara Jepang]; furoshiki [kain
pembungkus serba guna Jepang]; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; hada [upacara
adat atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk
digunakan di salon tata rambut; handuk dari tekstil yang menampilkan logo tim sepak bola Amerika; handuk kamar mandi dari
tekstil; handuk muka dari tekstil; handuk tangan dari tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; handuk,
khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; hiasan [kain]; hiasan dinding dari tekstil; hiasan dinding dekoratif dari
tekstil; jersey [kain]; kain; kain Pelikat; kain [barang potongan]; kain balistik untuk digunakan dalam produksi pakaian, sepatu,
dan pelindung anti peluru dan tahan ledakan; kain bedong untuk bayi; kain bekas untuk sulaman; kain belacu dicetak; kain
benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang rami; kain benang
serat regenerasi; kain benang wol; kain benang yang ditutupi karet; kain bersendawa, bukan dari kertas; kain biliar; kain blacu;
kain blokat; kain bordir; kain bukan tenunan; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain bunting; kain campuran benang elastis;
kain campuran kapas-wol; kain campuran katun rami; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran
rami-wol; kain campuran serat anorganik; kain campuran serat kimia dasar; kain cetak; kain chenille; kain cvc; kain damas;
kain dan barang tekstil untuk sprei; kain dapur; kain dasar campuran kapas; kain dasar campuran sutra; kain dasar campuran
wol; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain dengan tidur siang terangkat; kain denim; kain
digunakan dalam membuat bantalan inkontinensia; kain digunakan dalam membuat popok; kain digunakan dalam pembuatan
jersey; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain digunakan
sebagai lapisan pada pakaian; kain dilaminasi; kain dinding; kain drill; kain ecoprint; kain elastis untuk pakaian; kain esparto;
kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain flock; kain ganti popok untuk bayi; kain goni; kain gulungan; kain
industri tenun yang lebar; kain kaca [handuk]; kain kafan; kain kaos untuk pakaian; kain karet; kain karung; kain kasa; kain
kaskade; kain katun; kain keju; kain korduroi; kain krep; kain lakan; kain lap untuk mandi; kain lapisan untuk sepatu; kain layar;
kain linen; kain linen untuk bordir; kain linen untuk sepatu; kain linen untuk tempat tidur; kain lingerie; kain lurik; kain menjadi
barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain minyak; kain minyak untuk digunakan sebagai taplak meja;
kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain
pelapis untuk alas kaki; kain penutup tempat tidur; kain perabotan; kain perbautan; kain perekat untuk aplikasi dengan panas;
kain perekat yang diaktifkan panas; kain petiduran; kain piyama; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; kain rajutan; kain
rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat kimia; kain rajutan dari benang sutra; kain rajutan dari benang wol;
kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain selendang; kain serat
anorganik, selain untuk isolasi; kain serat campuran; kain serat kaca; kain serat kimia; kain serat logam; kain serat organik,
selain untuk isolasi; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi;
kain shibori; kain sintetis; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain sutra pintal tangan; kain sutra untuk
pola pencetakan; kain sutra-wol campuran; kain tahan air digunakan dalam pembuatan celana panjang; kain tahan air
digunakan dalam pembuatan jaket; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan; kain tahan air digunakan
dalam pembuatan topi; kain tahan air dilekatkan; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain tahan
balistik; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil
microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan
dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain
tenun setagen; kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk kursi berlengan; kain
tenun untuk perabotan; kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian
untuk digunakan dalam ruangan bersih; kain terasa; kain tetron; kain tirai; kain tule; kain tumpukan; kain untuk alas kaki; kain
untuk bendera; kain untuk bordir; kain untuk dekorasi interior; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk
kemeja; kain untuk menghilangkan make-up; kain untuk pakaian; kain untuk pembuatan kertas; kain untuk pembuatan
penutup kolam renang; kain untuk pembuatan perabot; kain untuk pembuatan terpal; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk
popok; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang digunakan untuk alat ortotik; kain
yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain
yang dilekatkan, selain untuk keperluan alat tulis; kain yang diperkuat plastik; kain yang ditenun dari serat keramik, selain
untuk isolasi; kain yang ditutupi motif disulam; kain yang terbuat dari akrilik, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari bahan
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sintetis; kain yang terbuat dari benang sintetis; kain yang terbuat dari poliester, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari
serat alami, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat buatan [selain untuk isolasi]; kain zephyr; kain*; kain, tahan
terhadap gas, untuk balon aeronautika; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat;
kain untuk pembuatan furnitur taman; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit;
kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan jas hujan; kasa nyamuk dari kain; kelambu kain; kelambu tempat tidur
kain; kelambu dari plastik; khadag [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khadar [upacara
tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khata [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat
dari sutra]; kit terdiri dari kain untuk membuat selimut; kotak kain untuk menyimpan kartu ucapan; kotak mendukung pesta
kain; kue toppers dari kain; label kain perekat diri; label kain setrika; label perekat tekstil; label tekstil; label tekstil dicetak; label
tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi pakaian; lapisan [kain]; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk
pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lembaran [tekstil]; lencana kain; limbah kain katun; linen mandi; linen
mandi, kecuali pakaian; linen meja dari tekstil; linen meja, bukan dari kertas; linen popok; linen rumah tangga; linen tempat
tidur dan meja; marabout [kain]; minum tatakan gelas linen; pajang spanduk plastik; panji-panji kain; panji-panji plastik;
pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti kain; pengganti tekstil; penutup [dari tekstil]
untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan bantal; penutup furnitur dari plastik; penutup furnitur
dari tekstil; penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup jok dari tekstil; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup meja
dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil; penutup rel boks dari kain, tidak dipasang; penutup tekstil untuk kursi toilet; penutup
tekstil untuk tutup toilet; penutup toilet yang terpasang terbuat dari kain atau pengganti kain; perabotan dan kain pelapis;
permadani tekstil; salib bahan tekstil, selain perhiasan; sapu tangan plastik; saputangan dari tekstile; saputangan tekstil;
sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; selimut dari tekstil; selimut printer dari tekstil; selimut terbuat dari kain terry;
seprei-seprei (kain); serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk penggunaan di dalam
produksi lapisan tas; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil
atau plastik; spanduk plastik; spanduk tekstil; spanduk tekstil atau plastik; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra
[kain]; syal [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; taffeta [kain]; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada
pakaian; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada kain linen; taplak meja dari tekstil; taplak plastik menjadi pengganti tekstil;
tatakan gelas [linen meja]; tatakan gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari kain linen; tatakan
gelas plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil;
tekstil digunakan dalam pembuatan layar kapal; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air;
tekstil tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; teralis [kain]; tikar [alas gelas] dari tekstil; tikar plastik untuk gelas
minum, menjadi pengganti tekstil; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan
tekstil; tirai dari plastik; tirai dari tekstil; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; toppers meja kain; tutup
toilet dilengkapi dengan penutup kain; tutup toilet terpasang dilengkapi dengan pengganti kain; valances [tirai tekstil]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 17:54:52
86406 03/05/2022 JM

540   EtiketDID2022088048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dept 3805a, 43 Owston Road, Carcroft, Doncaster, DN6 8DA
Deeper Development Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno  Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLOCKWORK REVOLUTION
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game

komputer online; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh;
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 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; layanan hiburan, yaitu, menyediakan situs
web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan oleh
pemain video game; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan informasi online
terkait dengan game komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet===
===Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang direkam; perangkat
lunak; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak permainan
elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk
ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh;
perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer yang
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dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan video
yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon
seluler; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan perangkat nirkabel; program komputer; program
permainan elektronik yang dapat diunduh; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan (game)
genggam dengan display kristal cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:09:31
540   EtiketDID2022088049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SEBETUNG RT004/RW002, Seberkat, Tebas, Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat

NG SULIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JY CLOTHING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana pelindung kaki; Kaos tanpa lengan; Sabuk dan ikat pinggang untuk

pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; bagian atas sepatu; baju rajut; celana kasual; celana khaki; chasubles;
chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono];
helm liner [hiasan kepala]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jumpsuit; kaos; kaos grafis; kaos lengan pendek; kaos
turtleneck tiruan; kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah; kombinasi [pakaian]; mantel untuk pria; mantel untuk wanita;
melampaui sepatu; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala
untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup kepala; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; 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; sapu tangan [pakaian]; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda;
sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot
untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling;
sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu
hoki; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu
olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; sweater katun; tas boot snowboard; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki
lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi rajut; turtleneck; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:13:03
540   EtiketDID2022088050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Singoprono Rt.01 RW.01 Ds. Sukosari Kec. Mantup, Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur, 62283

Abdul Chanan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zeava
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tediri dari 3 warrna yaitu kuning di logo z, putih di kata zeava dan baground warna hijau gelap ke biru-biruan
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju hangat lengan panjang; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Hijab; Hijab olahraga; Kaos anak-anak; Sandal

Gunung; T-shirt lengan panjang; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); blus lengan panjang; celana kasual; dalaman jilbab;
gamis; ikat pinggang; jaket [pakaian]; jilbab; kaos t shirt; kerudung; pakaian; pakaian denim; pakaian rajut; pakaian santai;
pakaian wanita; piyama; sandal hak tinggi; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal mandi; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sepatu; sepatu basket; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu
lari; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu sandal; sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sweater katun; syal dan jilbab===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:23:34
540   EtiketJID2022088051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grha Niaga Thamrin-Lt. 6 Jl. K.H. Mansyur, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. TRI YUDA PRODUKSI, Indra Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENDJA BERDENDANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Pink, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 pertunjukan
teater, musikal atau komedi secara langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Menyediakan
penggunaan sementara permainan interaktif yang tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan
video secara online; informasi hiburan; jasa klub penggemar; layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; melakukan acara
hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan
budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur,
mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; menyediakan buku komik dan novel grafis online,
tidak dapat diunduh; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh;
organisasi acara hiburan cosplay; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya
yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan
podcast di bidang musik dan hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang
menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar,
konferensi, dan kompetisi; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya,
kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa
pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan
control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen,
pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk
manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus
pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan
secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi,
akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam; Penyediaan pelatihan secara online;
akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di
bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi,
pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang
teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus
pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar,
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan
seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus
pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya
profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan;
menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan (training)
atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis;
pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan
mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan seminar
dan lokakarya yang dipimpin oleh instruktur di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); Jasa
pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; 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;
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jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam
nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan
komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan
animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu,
program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung;
pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan
pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum;
penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses
melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites)
dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video;
penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa penyediaan
pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran,
komunikasi, dan desain; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video
dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Menyediakan film
dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan kelas seminar dan
lokakarya pendidikan yang dipimpin oleh instruktur untuk pemberi kerja yang berkaitan dengan pengiriman dan pelacakan
faktur vendor; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi
dan acara; Pameran film, distribusi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Produksi,
presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi,
film animasi dan rekaman suara dan video; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui 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; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; 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; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan
komputer global; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
pameran film; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang perencanaan media
strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan];
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya;
penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan
informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global
atau telepon genggam; 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; produksi
film animasi; produksi film gambar bergerak; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi teks dan gambar, termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:28:36
540   EtiketDID2022088052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Sidokare Indah DD/19, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61214
Simon Paulus Tjandra Nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dewa Pupuk
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua; Hijau Muda; Kuning; Putih; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair; pupuk cair; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:33:40
540   EtiketD102022088053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANJAITAN NO.39, KEL. KUDU, KEC. KERTOSONO, KAB. NGANJUK,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

CV. BUMI AGRO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Glistop + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida, herbisida; herbisida;

herbisida untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:35:17
540   EtiketDID2022088054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Duren Sawit Blok G III/8 RT.009 RW.011 Kel. Klender Kec. Duren Sawit,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13470

WINNY ERYANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: W R B Y
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim;
Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju
lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang;
Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong;
Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana
Care Cine; Busana Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging;
Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar;
Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk
jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola
Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang
terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom;
Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab
olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang;
Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian];
Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan
yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan
hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung;
Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain
gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut;
Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki
sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah
polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang
dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum
untuk digunakan dalam industri hiburan; Syal; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; sarung tangan; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian
Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk
alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan
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dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur;
Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop
(Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian
Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments);
Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski;
Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama;
Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat;
Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari
bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air
(wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar;
Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian
pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga
panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur
untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu
olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita
ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket
dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian
renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala;
Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian
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depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana
muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi;
baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga;
baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju
renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang
dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang
(pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando;
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian;
beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus
lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi
wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra
bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel;
bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule;
camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis;
garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian
luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari
pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian];
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk
kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas
untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner
[hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat
pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian];
ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung;
jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket
dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket
kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek;
jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket
pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca;
jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang;
jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor;
jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea];
jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu
tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk
digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga;
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jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong
untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck
tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet
[alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus
kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga;
kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal;
kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi;
kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga;
kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas;
kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib;
koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel
parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi
celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu;
mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin;
mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui
sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus
bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki
[jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin
[kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto,
bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat;
overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu;
pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk
selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk dokter [seragam]; pakaian untuk
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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 yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas
kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan
reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging,
pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf;
pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki
(celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit
untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan
[pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk
kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga
air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala;
penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets);
penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya
(bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan
untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk;
perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak
tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi
untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya
Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco;
ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak
tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek
sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola
Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok
rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk
pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit;
sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal
bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan
khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi;
sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung
tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan
dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung
tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan;
sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari
kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk
dipakai; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal;
sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik
untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan;
sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot
berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai
sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air
untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu
bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan
kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk
alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
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
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hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan
untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak
bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi;
topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci;
topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki);
tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan
plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit;
tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu,
topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari
bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari
jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:38:11
540   EtiketD102022088055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANJAITAN NO.39, KEL. KUDU, KEC. KERTOSONO, KAB. NGANJUK,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

CV. BUMI AGRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maksxone + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida, herbisida; herbisida;

herbisida untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:39:04
540   EtiketDID2022088056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taiwan, R.O.C.
Acer Incorporated

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASPIRE VERO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Peralatan periferal komputer; USB flash drive kosong; alas mouse komputer; baterai;

Halaman 745 dari 840



headphone; kabel komputer; kartu memori; keyboard komputer; komputer; komputer tablet; lanyard untuk tujuan keamanan
untuk perlindungan jatuh; lengan pelindung; monitor komputer; mouse [periferal komputer]; pengisi daya tanpa kabel; penutup
dan cases pelindung untuk laptop; periferal dan aksesori komputer; proyektor; server komputer; tas komputer; tutup pelindung
dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:50:27
540   EtiketJID2022088057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Darmo Permai III, Ruko Pasar Modern No.35 Sukomanunggal, Surabaya
CV. POS PLASTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POS PLASTIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan

komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan
perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Nasehat untuk konsumen; PENYALURAN CONTOH-
CONTOH BARANG; Pengecer barang-barang; Promosi penjualan (untuk orang lain); Proses administratif pesanan belanjaan;
fungsi kantor; jasa agen pesanan pembelian; jasa periklanan; jasa-jasa impor dan ekspor; layanan penataan etalase untuk
toko ritel; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel online; pemasaran; penataan etalase toko; perdagangan
barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi
komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:55:19
540   EtiketDID2022088058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Janur Elok VI QE 13/8 RT/RW 011/006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Usin Tirta Sasmita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLAUPINK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA, UNGU, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu

dengan rasa vanila; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman-minuman susu beraneka rasa; krim makanan pencuci
mulut; makanan penutup terbuat dari susu; makanan penutup yang terbuat dari yoghurt; minuman susu dengan rasa cokelat;
minuman susu yang mengandung rasa; pisang nugget; sosis corn dog; souffle (hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran;
souffle keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 18:59:06
540   EtiketDID2022088059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower, 19F, SCBD Lot 13 District 8,  Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53  ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. AGRI GIAN NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: panenin
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan

biji-bijian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:02:25
540   EtiketDID2022088060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Taman Buah Sukamantri Blok AB-2/14 Kel.Sukamantri Kec.Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

INDRAWATI DWI LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYAL MORTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Royal Mortar merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Gold dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mortar kapur; Semen Portland; Semen terak tanur tiup Portland; campuran mortar; ikatan mortar untuk digunakan dalam

bangunan; mortar untuk bangunan; papan semen mortar; pipa semen mortar; semen alumina; semen hidrolik; semen
magnesia; semen mortar; semen penutup nat; semen putih; semen serat; semen silika [semen pozzolan]; semen tahan api;
semen terak-kapur; semen untuk tungku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:03:30
540   EtiketDID2022088061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusun BCI Blok Aster 4 LT.2/8 Kel.Cengkareng Timur Kec.Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

ANTONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LENPRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Lenpro merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-abu, Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Stiker pelindung; Stiker perekat; dekal dan stiker bemper; stiker; stiker

bemper; stiker dinding; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; stok gulungan
film plastik untuk kemasan perangkat elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:06:25
540   EtiketJID2022088062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower, 19F, SCBD Lot 13 District 8,  Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53  ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. AGRI GIAN NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  panenin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; memberikan

informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan informasi online tentang pertanian,
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hortikultura, dan layanan kehutanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:07:10
540   EtiketDID2022088063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + WINDSOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:10:44
540   EtiketDID2022088064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Janur Elok VI QE 13/8 RT/RW 011/006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Usin Tirta Sasmita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLAUPINK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA, UNGU, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus buah dan minuman buah; Minuman buah atau sayuran; Minuman dan jus buah; Minuman rasa buah; minuman buah;

minuman squash buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:11:45
540   EtiketDID2022088065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
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colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:13:46
540   EtiketJID2022088066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower, 19F, SCBD Lot 13 District 8,  Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53  ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. AGRI GIAN NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: panenin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan

pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); platform sebagai suatu layanan (PaaS)
yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses,
membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi
perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan secara keseluruhan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:15:37
540   EtiketDID2022088067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Cock untuk jalur pipa [keran]; Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Kakus (WC); Keran air minum; Keran
dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk pipa; Kipas angin; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Saluran air untuk kamar
mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aksesoris pengaturan untuk
aparat dan pipa air atau gas; aparat pemanas; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms;
aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk
mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas; buang pipa untuk
instalasi sanitasi; dudukan toilet; filter air; filter kran; fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air;
instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi
penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; kepala pancuran; keran *; keran air; keran air pancur; keran
saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di
dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin [AC]; kipas angin listrik;
kompor gas; kompor listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; lampu; lampu aksen untuk penggunaan
dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lemari es
listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; mesin pemanggang roti; oven listrik; pancuran air untuk mandi;
panel mandi; pegangan kran; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas untuk mandi; penanak nasi listrik;
pendingin udara; pengering pukulan; penyemprot kran; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan,
pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan
untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk
instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; roaster listrik; saringan air.; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan-saringan (filters) untuk
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tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang
digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; shower genggam; sink; sumbat untuk bak cuci; tangki air bertekanan;
tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tank toilet; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; toilet; toilet portable; toilet,
portable; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan
mencuci tangan di ruang bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:17:45
540   EtiketDID2022088068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Arcade Jalan Boulevard Grand Depok City Blok A No. 11, Kel. Tirtajaya, Kec.
Sukmajaya Depok Jawa Barat 16412, Kota Depok, Jawa Barat

PT.MITRA MULTI TEKNOMEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MMT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Peralatan infus untuk tujuan terapi (infusion pump); Pompa jarum suntik dan pompa

infus; aparat ultrasound untuk tujuan medis; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; konsentrator oksigen untuk
keperluan medis; monitor medis untuk memantau detak jantung pasien; monitor medis untuk memantau tanda-tanda vital
pasien; peralatan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:18:38
540   EtiketDID2022088069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo asri I B-1, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60296
I Dewa Agung Wirya Guna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Workplant.id + Lukisan Daun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : work artinya kerja, plant artinya tanaman
591 Uraian Warna : warna hijau tua dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===media tanam untuk tanaman; nutrisi untuk tanaman; pupuk untuk tanaman rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:18:49
540   EtiketJID2022088070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. WARU NO. 5, KAMPUNG BALI, TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10250

EDWIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASTAKA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNSUR WARNA HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan villa; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau

berkelompok; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa biro akomodasi; katering makanan dan
minuman; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama; layanan penerimaan untuk akomodasi
sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi sementara; reservasi akomodasi hotel;
reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah pemondokan;
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Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai es; Kedai es krim;
Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa agen
perjalanan untuk membuat reservasi hotel; kedai teh; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; menyediakan fasilitas pameran di
hotel; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan furnitur untuk hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:19:03
540   EtiketDID2022088071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.BANDA ACEH MEDAN NO.RT.RW KEL .LAMBARO KAPHE KEC. INGIN JAYA
KAB. ACEH BESAR NANGGOROE ACEH DARUSSALAM, Kabupaten Aceh Besar,
Aceh

CV.SINAR SURYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUTIARA BINTANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:19:40
540   EtiketDID2022088072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERSADA NO. 04 BROMONILAN, KEL. PURWOMARTANI, KEC. KALASAN,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55571

PT. ROYAL AGRO PERSADA

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 :

: PHOENIX 55
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PHOENIX 55 = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===benih untuk menanam sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:20:08
540   EtiketDID2022088073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Arcade, Jalan Boulevard Grand Depok City Blok A No. 11, Kel. Tirtajaya, Kec.
Sukmajaya, Depok  Jawa Barat 16412, Kota Depok, Jawa Barat

PT. MITRA MULTI TEKNOMEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Medicalibrate
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik;

Perangkat pengendali listrik; Stabilizer listrik; pelindung lonjakan tegangan; penekan lonjakan tegangan; peralatan kontrol
tenaga listrik; stabilisator tegangan; unit pemantauan tegangan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:20:55
540   EtiketJID2022088074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERSADA NO. 04 BROMONILAN, KEL. PURWOMARTANI, KEC. KALASAN,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55571

PT. SURYA CIPTA PERKASA YOGYAKARTA

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 :

: LEMBAH DUREN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LEMBAH DUREN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); menyediakan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas

rekreasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:21:33
540   EtiketDID2022088075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliunbasics
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:21:50
540   EtiketDID2022088076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Janur Elok VI QE 13/8 RT/RW 011/006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Usin Tirta Sasmita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLAUPINK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA, UNGU, KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman cokelat; es krim; es krim buah; es krim susu; kue lekker; makaroni dan keju; minuman berbahan dasar cokelat

dengan susu; minuman berbahan dasar teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman cokelat dengan
susu; minuman kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
pancake; pancake gurih; produk es krim; souffle berbasis custard; souffle coklat; trifle (Hidangan penutup/dessert); wafel;
wafel diisi; wafer es krim===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:25:34
540   EtiketDID2022088077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pureflo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Tambak Sawah, RT/RW 004/002, Kel.Tambak Sawah, Kec. Waru, Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

ERVINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUNGLON + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Agar-agar buah (gula-gula); Bahan

pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengganti teh; Bahan perekat untuk makanan; Bakpao; Bakpia;
Bawang merah bubuk; Biji selasih; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit selai kacang; Biskuit yang
dilapisi cokelat; Boba; Brownies Coklat; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk untuk membuat minuman
dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu Kacang; Bumbu pecel;
Buttermilk Pancakes; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran
tepung; Campuran-campuran untuk membuat kue; Chocolate chip cookie; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen;
Custard; Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Fla
[custard]; Garam meja; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk makanan
manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau
tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami,
saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula
berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulali; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung;
Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Jinten bubuk; Jus jahe
[minuman]; Kapulaga bubuk; Karamel; Karamel gula-gula; Kencur bubuk; Kremes dari tepung; Kue; Kue Gulung; Kue Keciput;
Kue Kuping Gajah; Kue Lapis Sagu; Kue Pia; Kue Srikaya; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar,
gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri); Kue spiku; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kunyit bubuk; Kunyit kering;
Kunyit*; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Madu untuk Makanan manusia; Makanan beku terutama terdiri dari biji-
bijian olahan; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan ringan batangan yang mengandung
campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan
berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari roti;
Makanan yang mengandung tepung; Malt untuk makanan; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Merica bubuk; Meses
cokelat; Mesis (gula-gula); Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman jahe (teh jahe); Monosodium glutamat digunakan
sebagai penambah rasa untuk makanan; Muffins; Olahan yang terbuat dari gula; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan
kakao; Olesan manis (madu); Pala bubuk; Panettone (roti manis); Pengganti Mayones; 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; Permen; Permen
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Asam; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kue dan kembang gula; Ragi untuk adonan; Roti Mantau Goreng; Roti
Mantau Kukus; Roti Srikaya Panggang; Roti bun dengan selai; Roti manis; Roti tawar; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu mutiara; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal
Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng
Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal
Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka
rasa; Sambal cobek; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal sarai; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang
(Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang; Sambelingkung;
Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik
untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat tisan non-obat; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari rempah-rempah;
Sirup berwarna keemasan; Tape Ketan; Tauco; Teh dan teh herbal; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh
lain yang memiliki rasa; Tepung Herbal; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung ketan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Trufel
coklat; Turkish delight (gula-gula); Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; adas bintang; adas manis; adonan brownies;
adonan brownies beku; adonan kue; adonan panekuk; adonan roti; agave nectar [pemanis alami]; air madu; almond berlapis
cokelat; almond berlapis gula; aroma untuk makanan/kue; asam chutney; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti gula; baking
soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat;
batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang nougat berlapis cokelat; bawang bawang merah; bawang putih
bubuk; bihun; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung sedang dipanggang; biji ketumbar, dikeringkan; biji-bijian olahan;
biskuit (rusks); biskuit bebas gluten; biskuit gula; biskuit keju; biskuit manis; biskuit mentega; biskuit rasa keju; biskuit
vegetarian; blackstrap molasses [pemanis alami]; bonbons terbuat dari gula; buah (gula-gula); buah kering berlapis cokelat;
buah yang dilapisi cokelat; bubuk bawang; bubuk cabai; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu
manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering
[pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk soda kue; bubuk stevia kering
[pemanis alami]; bubuk teh instan; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga rampai; cake frosting
[icing]; callisons [gula-gula]; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat panas; campuran gula-gula
instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kue; campuran muffin; campuran panekuk; campuran pastry;
campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti;
cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cengkeh [rempah-rempah]; chestnut panggang dilapisi
dengan sirup [kembang gula]; chocolate fudge; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat berbentuk telur;
cokelat hitam; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; coklat;
coklat batangan diisi; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat setengah manis; cookie
bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cream of tartar untuk keperluan kuliner; croissant; crumble (hidangan) apel; crumble
mixes (campuran remah-remah); cuka; cuka malt; cuka palem; cupcake cokelat; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar,
dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat
untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; donat; ekstrak kakao untuk
konsumsi manusia; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan
sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; enting-enting; enting-enting
kacang; es krim; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; fondants [gula-gula]; fruktosa
untuk keperluan kuliner; fudge; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; garam meja dicampur dengan biji wijen;
garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; gelatin rasa dan manis; glasir untuk makanan;
glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula
batu; gula beku; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula
rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula
kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula
kurma; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula
rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-
gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat
untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin;
gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk
produk yang dipanggang; ice cream bars [gula-gula]; irisan kue [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi
berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian
karamel; jeli buah [gula-gula]; kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil
dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang macadamia berlapis cokelat; kanji dr tepung jagung; kapsul kakao, terisi; karamel
[permen]; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis gula; kayu manis [rempah-rempah]; kembang gula; kembang gula
beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar
kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang
dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; keripik [produk sereal]; keripik jagung; keripik tortilla; keripik
tortilla jagung; keripik udang; ketan hitam; ketan putih; kismis berlapis cokelat; krim maple; kue adonan goreng; kue almond;
kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue coklat; kue es krim; kue gandum; kue gulung telur;
kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue kering; kue kering berbentuk kerang; kue mentega; kue muffin; kue
nastar; kue pastry; kue prem; kue putri salju; kue sus; kue tar buah; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis
cokelat; kue, biskuit, kue kering; kulit kue; kunyit untuk makanan; lada; lapisan gula (frosting); lem yang dapat dimakan untuk
dekorasi gula-gula; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; madu; madu Manuka; madu chancaca;
madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; makanan
batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan dari tepung; makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan
ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan yang dipanggang; malt untuk konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk
makanan; maple spreads (olesan); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); mayones; membalikkan gula; mentega
maple; meringues (kue); meses; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman
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berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar teh; minuman biji kakao; minuman
cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman
dengan bahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari
teh; molase untuk makanan; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat;
olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham;
olesan okelat mengandung kacang-kacangan; olesan serbat [gula-gula]; pai apel; pai blueberry; pai buah; pai segar; pai telur;
pancake; pane carasau [roti datar]; panekuk; pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta cokelat;
pasta kacang cabai pedas; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula];
pastilles gula berbusa; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti
gula; pengganti cokelat; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa pandan untuk keperluan
kuliner; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan
makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman;
perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk
dekorasi gula-gula; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen butterscotch;
permen coklat; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen rasa mint; permen rebus; permen yang dibuat
dengan karamel; permen yang terbuat dari cokelat; petis; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; potongan gula
kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; produk cokelat; produk es
krim; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; ragi; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder;
remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti bagel; roti bagel beku; roti beku; roti bluder; roti buah; roti bun; roti
gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti jahe; roti kacang; roti kismis; roti multigrain; roti naan; roti panggang;
roti pita; roti segar; roti tidak beragi; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis;
sambal cabe rawit aceh; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; saus cokelat; saus coklat; saus
karamel; saus madu mustard; saus maple (salad); saus mustard madu; sediaan minuman kakao; seduhan daun mint; seduhan
herbal alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal
berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum
berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe; serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal disiapkan untuk konsumsi
manusia; sherbet fountains (permen); shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk
keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis alami]; sirup cokelat;
sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple
bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup
panekuk; sirup pati ketan; sirup topping maple; sirup untuk topping; sopapillas [kue kering goreng]; souffle coklat; stick
liquorice [gula-gula]; stik roti; susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats [permen]; tablet hisap tanpa obat [gula-
gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan maple butiran (gula);
taburan untuk menghias kue; tauco cabe hijau; teh atau kakao; teh bunga jeruk nipis; teh chamomile; teh hijau bubuk; teh
hitam; teh jeruk nipis; teh susu berbahan dasar teh; teh yang terbuat dari rumput laut; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung
atau bubuk untuk gula-gula; tepung gandum; tepung jagung; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan;
tepung kedelai; tepung kentang; tepung kue; tepung mustard; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti
putih; tepung serbaguna; tepung terigu; tepung terigu hitam; thyme, dikeringkan; tiramisu; toffee (gula-gula); tongkat kayu
manis; topping cokelat; topping coklat; vanili; vanillin [pengganti vanila]===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: volta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Cock untuk jalur pipa [keran]; Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Kakus (WC); Keran air minum; Keran
dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk pipa; Kipas angin; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Saluran air untuk kamar
mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aksesoris pengaturan untuk
aparat dan pipa air atau gas; aparat pemanas; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms;
aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk
mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas; buang pipa untuk
instalasi sanitasi; dudukan toilet; filter air; filter kran; fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air;
instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi
penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; kepala pancuran; keran *; keran air; keran air pancur; keran

Halaman 755 dari 840



saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di
dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin [AC]; kipas angin listrik;
kompor gas; kompor listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; lampu; lampu aksen untuk penggunaan
dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lemari es
listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; mesin pemanggang roti; oven listrik; pancuran air untuk mandi;
panel mandi; pegangan kran; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas untuk mandi; penanak nasi listrik;
pendingin udara; pengering pukulan; penyemprot kran; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan,
pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan
untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk
instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; roaster listrik; saringan air.; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan-saringan (filters) untuk
tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang
digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; shower genggam; sink; sumbat untuk bak cuci; tangki air bertekanan;
tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tank toilet; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; toilet; toilet portable; toilet,
portable; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan
mencuci tangan di ruang bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:30:17
540   EtiketDID2022088080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. pademangan 4 GG 23 no 41/48, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14410

Jong Karlo Antonio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KALNO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Ketam; Alat Penitik yang di pukul; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat pelantak (alat tangan); Alat

pelepas dan pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pencabut tanaman berduri
(alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat penomoran; Alat
potong memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat stamping-out
[perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain timbul; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Baja
pengasah, kikir; Batu asah; Batu asah sabit; Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Bit berlubang [bagian
dari perkakas tangan]; Blencong; Cakar paku (alat-alat tangan); Cincin pukulan [krakeling]; Daun gunting; Dodos; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Gergaji ukir; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat
lubang; Kelewang; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati [perkakas tangan]; Kikir [perkakas tangan]; Klem untuk
tukang kayu atau pembuat kaleng; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit pengasah pisau cukur; Kunci Inggris;
Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci mur
[alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Linggis; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; Nibbler
[alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; Pal (perkakas tangan); Palu pemahat; Palu pengeling (alat tangan); Pedang kelewang;
Pencincang sayuran; Pengeriting rambut; Penggaris siku [perkakas tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Pengikir
jarum; Penyebar [sendok garpu]; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau untuk
pencampur cat; Sarung dodos; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok tuang; Sendok tuang untuk anggur;
Senjata yang dipakai pada sisi badan selain senjata api; Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar,
non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika listrik; Stepler tembak, dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman;
Tang; Tang kuku; Tanggem; Tangkai batu basah; Tombak untuk menangkap ikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; alat
Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat makan daur ulang; alat pedikur; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tangan
dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat
tangan dioperasikan untuk mengiris makanan; alat tangan non-listrik untuk tato; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan];
alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi fungsi; alat-alat tangan dioperasikan untuk
membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan untuk labu
ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat tangan untuk seniman; aparat cukur, listrik;
aparat cukur, non-listrik; aparat paste tangan dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur tato kosmetik; arit;
atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk
keperluan pertanian; batu asah; beliung; bellow menempa tangan dioperasikan; besi pelamur [alat-alat tangan]; bius kutikula;
buffer kuku untuk digunakan dalam manicure; cangkul [perkakas tangan]; cincin sabit; croppers foto; deveiners udang; dies
meninju; dongkrak manual; epilator; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; gada; gagang pisau; garpu daur ulang; garpu
meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver; garpu plastik; garpu salad; garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas
tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu jebakan pasir; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan);
gergaji pit; geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting berpegas; gunting dapur;
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gunting ikebana; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting
penjahit; gunting rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rumah tangga;
gunting saku; gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk memotong cabang pohon; gunting
untuk memotong rambut; gunting, tangan dioperasikan; hawks [perkakas tangan]; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop
pemotong [alat-alat tangan]; hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen cukur; instrumen dan alat
untuk hewan menguliti; instrumen menusuk puting; instrumen tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; isau dapur
untuk mengiris ikan; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jig-gergaji [alat-alat tangan
dioperasikan]; jig-gergaji, dioperasikan oleh tangan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kantong (terisi) untuk
menempatkan alat-alat tangan; kapak es untuk mendaki gunung; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik
setrika; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keriting besi, non-listrik; kickers lutut [alat-alat tangan]; kikir kuku;
kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; kotak kunci pas; kuku oranye tongkat; kumis dan jenggot pemangkas;
kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala
fleksibel; kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas
soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan
dioperasikan; kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lifter tanah, tangan-dioperasikan; melayani pisau; memilih kepala;
menangani sabit; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; model kaki dari kayu yang dioperasikan
menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat tangan]; non-listrik manicure set;
non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik; pahat pemahat; palu; palu batu; palu cakar;
palu kayu; pasta pemotong, tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pegangan kayu untuk alat-alat tangan tangan
dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan,
bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan dioperasikan;
pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan dioperasikan]; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan]; pemangkasan pisau;
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong sayuran; pemotong ubin,
tangan-dioperasikan; penajam pisau; penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku, tangan-dioperasikan; pencakar tangan
dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan]; pengamplasan bantalan untuk sanders
tangan dioperasikan; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengupas kentang,
non-listrik; pengupas pisau; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; peralatan berkebun
tangan dioperasikan; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles mountaineering  (kapak es); pisau
berburu; pisau cukur; pisau cukur lurus; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau daging; pisau dapur; pisau dapur
Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau meja; pisau meja stainless steel; pisau
meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi; pisau menangani, bukan
dari logam; pisau plastik; pisau rumah tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau scoring untuk
lembaran veneer; polishing setrika [kaca alat]; pompa dioperasikan oleh tangan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat
tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan]; ragum; reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam;
riveters [tangan alat]; sabit; sabit menangani, bukan dari logam; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung
pisau; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sendok *; sendok batubara
[alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok daur ulang; sendok es krim; sendok garpu plastik; sendok kopi;
sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok meja; sendok meja sterling silver; sendok plastik; sendok sundae; sendok teh; sendok
uang; sendok yang terbuat dari logam mulia; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika crimping listrik untuk
rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas menjadi alat-alat
tangan; setrika rambut keriting , listrik; setrika styling rambut listrik; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik;
setrika-setrika rambut listrik; silet; singkatan jack tangan; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; soket kunci pas;
spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin panas untuk digunakan oleh
seniman; steak pisau; tabel garpu dari logam mulia; tampers, tangan dioperasikan; tang pengaturan; tang untuk hewan
menguliti; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; tangan
dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; tepi ski mengasah alat,
tangan-dioperasikan; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tongkat pedang; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat
dan band-band metal [alat-alat tangan]; wadah disesuaikan untuk pisau cukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:31:30
540   EtiketJID2022088081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. WARU NO. 5, KAMPUNG BALI, TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10250

EDWIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASTAKAJIWANTA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNSUR WARNA HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel

baik secara individu atau berkelompok; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa biro akomodasi;
katering makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama; layanan
penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi sementara;
reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan penginapan
sementara; rumah pemondokan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;

Halaman 757 dari 840



Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa agen perjalanan untuk
reservasi akomodasi hotel; jasa katering hotel; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan pemesanan kamar hotel secara
online; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; penyediaan informasi hotel;
penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan furnitur untuk hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:33:38
540   EtiketDID2022088082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Al Akbar RT005 RW002, No. 147. Kelurahan Munjul, Kecamatan
Cipayung., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13850

BUDI ARTOYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHINO.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko Pakaian Jadi / konpeksi===

===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; pakaian jadi; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:35:26
540   EtiketDID2022088083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliunpro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:38:49
540   EtiketJID2022088084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower, 19F, SCBD Lot 13 District 8,  Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53  ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. AGRI GIAN NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: panenin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa perdagangan besar (Distributor);
Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi
kegiatan UMKM; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel
online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-
barang dan/atau jasa-jasa; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa
penjualan hasil laut; jasa penjualan makanan dan minuman; 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-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan/atau jasa; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; pengaturan transaksi
komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan dan
penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan informasi pada
penjualan komoditi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran
melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; promosi
penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:53:15
540   EtiketDID2022088085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. pademangan 4 GG 23 no 41/48, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14410

Jong Karlo Antonio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KALNO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam 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.; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; 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 wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik);
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik;
basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bintsuke-
abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pemoles; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk
tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); eksfoliasi pembersih pori;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
fizzies mandi; garam mandi; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam
pemutih; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk mandi dan mandi,
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bukan untuk keperluan medis; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen
pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk, kain dan kertas
sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemoles;
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 mandi; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik;
linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik;
lotion berjemur kosmetik; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
memoles batu; memoles untuk alat musik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; 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 parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pinus untuk membersihkan lantai; 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; parfum dalam bentuk padat;
parfum dan air toilet; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; 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; pemolesan pemerah pipi; penghilang noda hewan peliharaan; pensil mata kosmetik; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona pipi; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk keperluan
kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik];
produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum;
rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun mandi; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sachet bunga rampai untuk
dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan
eksterior mobil; 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 rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan
mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan
pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan kuku gel;
sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serpih mandi; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-
obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang;
sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; 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 pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; warna jenggot; wewangian dicampur;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 19:54:58
540   EtiketJID2022088086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower, 19F, SCBD Lot 13 District 8,  Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53  ,
PT. AGRI GIAN NUSANTARA
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Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: panenin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing

keuangan elektronik; Jasa transmisi data dan penyiaran data; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform
internet dan portal; Pengiriman pesan elektronik; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyiaran dan
streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer global.; jasa telekomunikasi yang
berhubungan dengan perdagangan; jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor;
jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; layanan pengiriman dan
penerimaan pesan; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di
Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi multi-media; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan
platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke
platform e-commerce di Internet; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media
elektronik lainnya; pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman pesan secara digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 20:03:21
540   EtiketJID2022088087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sutorejo Prima Utara 6/6, RT/RW : 003/009, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan
Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Sucipto Atmodjo

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 :

: CuciQu + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa instalasi kamar kecil, perlengkapan dan peralatan dapur dan cucian; Jasa laundry sepatu, jasa cuci

sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pencucian gorden; Memberikan informasi terkait dengan pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan mobil, furnitur, jam tangan, ponsel; Mencuci helm; Mencuci pendingin udara; Pembangunan dan
pembangunan subdivisi dan pengembangan perumahan; Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung
(bagian luar) Informasi konstruksi; Pengembangan perumahan; Perbaikan atau pemeliharaan baterai kendaraan; bengkel
tukang kayu; instalasi dan perbaikan perangkat keras komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk
memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan, mengeringkan, ventilasi, kontrol suhu dan pendingin udara; jasa
pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat;
jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran,
gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; jasa teknik struktur (pembangunan); konstruksi, pemeliharaan
dan renovasi properti; layanan cuci tekanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan hidrolik;
manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; melayani, membersihkan dan memperbaiki
peralatan kimia; memberikan informasi terkait layanan pembersihan jalan; memberikan informasi terkait pembersihan gedung;
memberikan informasi terkait penyewaan alat cuci mobil; memberikan informasi terkait penyewaan mesin cuci listrik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan bak mandi; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan
sepeda; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan tas atau kantong; membersihkan dan memperbaiki bulu;
memperbaiki kacamata dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; memperbaiki mainan atau boneka dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; memperbaiki pakaian dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci mobil; mencuci pesawat terbang; mencuci, menyetrika,
menghaluskan dan memperbaiki barang-barang tekstil untuk digunakan kembali; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan;
pemasangan bahan isolasi; pemasangan dan pemeliharaan sistem irigasi; pemasangan dan perawatan mesin industri;
pemasangan insulasi pipa; pemasangan mesin industri; pemasangan peralatan hidrolik; pemasangan perangkat keras dan
kabel untuk akses Internet; pemasangan perangkat keras untuk akses Internet; pemasangan produk desain interior;
pemasangan sistem deteksi gas; pemasangan sistem irigasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan instrumen
veteriner; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok; pembasmian kuman; pembersihan
gedung kantor dan tempat komersial; pembersihan jalan; pembersihan jalan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; pembersihan kendaraan; pembuatan kapal kustom; pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; pemeliharaan
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kendaraan; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan
properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung); penyediaan fasilitas binatu;
penyewaan alat cuci mobil; penyewaan alat cuci mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan
mesin cuci binatu; penyewaan mesin cuci listrik; penyewaan mesin cuci listrik dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; penyewaan pengering binatu; perbaikan atau pemeliharaan mesin pencuci piring; perbaikan atau perawatan bak
mandi; perbaikan atau perawatan jam tangan; perbaikan atau perawatan mesin pencuci piring industri dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan bak mandi; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan air; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan darat; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan listrik;
perbaikan dan pemeliharaan sepeda; perbaikan dan pemeliharaan sepeda motor; perbaikan jam tangan; perbaikan
kendaraan; perbaikan komputer; perbaikan pabrik dan mesin biogas; perbaikan sepeda; perbaikan sepeda dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan tas atau kantong; perbaikan tas atau kantong dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan teropong; perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali dan
pembersihan mesin kendaraan dan bagian-bagiannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 20:10:26
540   EtiketDID2022088088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pangeran Darma Kusuma No.9 RT 005 RW 002 Desa Sindang, Kecamatan
Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45222

Sulfijati Djuma'atin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Griya Kk Fie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===hasil olahan ikan untuk makanan manusia; makanan berbahan dasar ikan; produk ikan olahan untuk makanan

manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 20:23:25
540   EtiketJID2022088089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM CITRA 2 BLOK K4-12 PEGADUNGAN KALIDERES, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

DANTE KERTORAHARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZUMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AZUMA BERARTI TIMUR / EAST
591 Uraian Warna : UNSUR WARNA BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; jasa agen

perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa biro akomodasi; katering makanan dan minuman; layanan agen untuk
pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen
kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah pemondokan; Kafe kopi; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kedai kopi; Kedai teh; Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa katering hotel;
jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan
informasi hotel; layanan kafetaria dan kantin; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi
liburan; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel
disediakan melalui Internet; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyewakan ruang serba guna di hotel-
hotel untuk mengadakan seminar; penyewaan furnitur untuk hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 20:29:06
540   EtiketDID2022088090

730 Nama Pemohon : Hero Yuniarto
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Alamat Pemohon : Jati Padang VI Kav 3 RT/RW 006/004, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Muscle Hero
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Muscle Hero = Pahlawan Otot
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk tablet; Jamu herbal; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Suplemen diet dan tambahan nutrisi

dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen herbal organik dan non-organik; Supplement yang berupa Tablet; jamu
dalam bentuk kapsul; kapsul tambahan herbal pria; sediaan diet untuk pembentukan otot; shampo pertumbuhan rambut;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen
makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul;
suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen vitalitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 20:31:33
540   EtiketDID2022088091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lumbu timur 2B Blok 6 No.303 RT.08/31 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec.
Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17116

Kurnia Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PutriRalum
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 20:41:06
540   EtiketDID2022088092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1-1205

Lemon Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYPIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HYPIC = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak untuk komunitas virtual,

jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.;
aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan
elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; platform perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 20:49:22
540   EtiketJID2022088093
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1-1205

Lemon Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYPIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HYPIC = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memudahkan

pengunggahan, posting, memperlihatkan, menampilkan, mengedit, dan mentransmisikan gambar, video dan karya audio
visual; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; 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;
penyimpanan data elektronik; penyimpanan data elektronik dan pencadangan data; penyimpanan elektronik foto digital;
penyimpanan foto secara elektronik; perangkat lunak untuk mengedit foto yang tidak dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:03:27
540   EtiketDID2022088094

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BioPearl
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BioPearl = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:12:37
540   EtiketDID2022088095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Utan Panjang II No.14a Rt.002/008  Kec. Kemayoran , Kel. Utan Panjang, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650

1. Dwiky Suwirya  2. Kelvin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYPEMONSTER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat Kepala; Ikat pinggang; dasi; jas hujan; kaos kaki; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung; sarung tangan; syal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:18:26
540   EtiketDID2022088096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo
TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HydroPearl
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HydroPearl = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:23:18
540   EtiketDID2022088097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl irian no 23 rt 004 rw 003, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78121
Rose Suryati, Tan Sherny Marshellini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMINA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEAUTY artinya cantik
591 Uraian Warna : kuning emas dan latar berwarna putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodoran spray; Jamu dalam bentuk kapsul; MINYAK ANGIN; Minuman diet; Minuman kesehatan yang mengandung

vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Sabun Jerawat;
Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen yang mengandung vitamin C; bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet rasa buah; energy bar digunakan sebagai
suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; kolagen untuk keperluan
medis; lotion tangan antibakteri; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; obat kumur untuk keperluan medis; obat-obatan pelangsing tubuh;
penekan nafsu makan untuk keperluan medis; penyegar nafas untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan
sereal untuk keperluan diet atau medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet
disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan multivitamin; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan pertumbuhan rambut obat; suplemen
bubuk nutrisi; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet;
suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan obat berbasis kolagen; zat diet yang terdiri dari
vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:27:02
540   EtiketDID2022088098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SIMPANG DIENG II / 16, Kota Malang, Jawa Timur
PT VICTORY GLITZY BEAUTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VEEHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM CREAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Pewangi badan
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(kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
non-obat untuk scrub wajah; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk
tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah
memurnikan arang; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk keperluan kosmetik;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:28:52
540   EtiketDID2022088099

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LifePearl
Merek Kata

566 Arti Bahasa : LifePearl = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:29:45
540   EtiketDID2022088100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Muara Beres Rt.002 Rw.002 Kel.Sukahati Kec.Cibinong Kab.Bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16913

Firly Zulkifli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CILOKKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Maroon, Putih, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cilok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:32:13
540   EtiketDID2022088101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Warakas V Gg. 9 No 66 RT. 004 / RW. 010 KEL.WARAKAS, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14370

DYAH PURNAMASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dyahpur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan tongkol; ikan teri, diolah; kroket ikan; makanan berbahan dasar  daging; makanan ringan berbahan dasar

daging; pempek ikan; pepes ikan; produk-produk berbahan dasar daging ikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:33:42
540   EtiketDID2022088102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SIMPANG VI NO.26, RT 015, RW 002,  KEL. KEBON BAWANG KEC. TANJUNG
PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320

NANA YOHANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nayona
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Geprek; Rempeyek; es buah; kue basah; kue kering; takoyaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:36:53
540   EtiketJID2022088103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan  Semboja Blok F4 No 12 Rt 004 /015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere,
Kota Depok, Jawa Barat, 16514

Muhammad Amar Akbar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanah Surgawi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, ungu, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; jasa agen
perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa biro akomodasi; katering makanan dan minuman; layanan agen untuk
pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen
kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah pemondokan; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai kopi; Layanan pemesanan dan layanan reservasi
untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; hotel, restoran, dan layanan
katering; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa
biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi
makanan dan reservasi hotel; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan
akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan kamar hotel;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan restoran cepat saji; layanan
ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan layanan hotel dan motel; pemesanan hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering
dan bar melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu
website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; reservasi
kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
restoran swalayan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam===
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===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; jasa agen
perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa biro akomodasi; katering makanan dan minuman; layanan agen untuk
pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen
kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah pemondokan; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai kopi; Layanan pemesanan dan layanan reservasi
untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; hotel, restoran, dan layanan
katering; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa
biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi
makanan dan reservasi hotel; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan
akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan kamar hotel;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan restoran cepat saji; layanan
ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan layanan hotel dan motel; pemesanan hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering
dan bar melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu
website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; reservasi
kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
restoran swalayan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:39:12
540   EtiketDID2022088104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Canden RT. 007 RW. 000 Kal/Desa Ketro Kec. Tanon Kab. Sragen Prov. Jawa
Tengah     , Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57277

DWI ANTON BUDHI CAHYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYYUNA.DR Superfood Skincare
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:41:32
540   EtiketDID2022088105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PD. BETUNG RAYA RT 005/002 NO 3F, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15225

RYAN ILHAM JAMALUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: defrent
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:42:03
540   EtiketDID2022088106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Palleko I RT. 000 RW. 000 Kal/Desa Palleko Kec. Polombangkeng Utara Kab.
Takalar Prov. Sulawesi Selatan , Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 92221

SYARIFAH SURIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S'SARI
Merek Kata dan Lukisan

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

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

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:42:19
540   EtiketDID2022088107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No. 232 RT. 008 RW. 001 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12230

PT. BAVARIA COMBININDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bavaria
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bavaria = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rotator untuk laboratorium; mikroskop; peralatan dan instrumen laboratorium; sentrifugal klinis; sentrifugal

laboratorium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:43:11
540   EtiketDID2022088108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Kendal Bubuhan RT 001 RW 008, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560
Muhamad Tajudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XPREME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Hijab; Ikat

pinggang; Sweater; T-shirt; celana panjang; celana pendek; kaos; kaus kaki; sandal; sepatu; sepatu bola; sepatu olahraga;
topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:45:46
540   EtiketDID2022088109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ASRAMA JAN ANG RATMIL NO. JH/9 RT. 009 RW. 002 KEL. SEMPER BARAT,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130

RACHMAN SETYA BUDIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mas Maman MINUMAN KESEHATAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji selasih; bir pletok (minuman rempah-rempah); makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah

atau perasa lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:48:28
540   EtiketDID2022088110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Kalianyar III No.37 RT 012 RW 001, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11310

Yulianti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPURYULIANTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung;

brownies; campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut;
keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan
ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti
berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Kue kering (pastri); Kue-kue kering
berbahan dasar dari beras; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan
bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk;
kue kering.; kue basah; kue kering; kue kering kastengel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:50:31
540   EtiketJID2022088111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan  Semboja Blok F4 No 12 Rt 004 /015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere,
Kota Depok, Jawa Barat, 16514

Muhammad Amar Akbar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanah Surgawi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, ungu, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk mesin pencarian

dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang
terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Layanan penyimpanan data elektronik;
Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; hosting aplikasi multimedia dan interaktif;
hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan
(dalam jaringan); hosting situs web di Internet; jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan;
layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat
umpan media sosial; membuat dan memelihara situs web; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia
interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; penyediaan situs media sosial; Jasa penyediaan
mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan
komputer untuk orang lain; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce;
Menyediakan situs web dimana pengguna dapat memposting dan mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-
acara dan aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai, rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan;
Pemeliharaan situs web; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna
dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web
untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi; Penyediaan situs web interaktif dan aplikasi komputer
untuk posting dan berbagi ulasan, survei serta penilaian yang berkaitan dengan hiburan, seni dan acara budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival dan eksibisi; Situs web; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses
melalui situs web; jasa membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan
komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediaan situs web untuk hotel; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin pencari
(search engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet; layanan berbagi file, yaitu,
penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file
elektronik; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya
perangkat lunak secara online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan
dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT)]; membuat dan memelihara situs web; menyediakan penggunaan sementara
aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan program interface
untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; pemeliharaan situs web; pencarian dan pengambilan
informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer untuk pihak lain; pengaturan situs web untuk jasa
jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna; pengembangan situs web; penyedia layanan
aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs
web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan
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manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler
(mobile electronic devices); penyedia situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk
mengkonsolidasikan dan mengelola konten suara, data, video, dan media di bidang musik dan radio; penyediaan situs media
sosial; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 21:59:34
540   EtiketDID2022088112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANCOL SELATAN II/8 RT. 012 RW. 007 KEL. SUNTER AGUNG, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

SUNARSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JJNJ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau Muda, Hijau Tua, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue pisang; Risoles; Risoles Ayam; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; bir pletok (minuman rempah-rempah);

seduhan herbal wedang jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:01:13
540   EtiketJID2022088113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan  Semboja Blok F4 No 12 Rt 004 /015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere,
Kota Depok, Jawa Barat, 16514

Muhammad Amar Akbar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanah Surgawi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, ungu, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel

dan tujuan menginap; informasi travel; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa tour dan travel; jasa
transportasi dan penyewaan kendaraan; jasa travel; layanan check-in transportasi; layanan penerbangan untuk transportasi
penumpang; layanan transportasi maskapai; memberikan informasi transportasi melalui situs web; mengatur layanan
transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur transportasi; menyediakan informasi on-line di
bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam
perjalanan [informasi transportasi]; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan
eco-travel dan eco-tours melalui situs web; pemesanan eco-travel melalui situs web; pemesanan transportasi melalui situs
web; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi; penyediaan informasi
transportasi dan perjalanan; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; transportasi
dan pengiriman barang; transportasi darat, air dan kendaraan udara; transportasi kendaraan; transportasi mobil; transportasi
mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; transportasi penumpang; transportasi udara; transportasi udara
dan penyimpanan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:01:49
540   EtiketDID2022088114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL A R HAKIM GG AMAN NO 32, Kota Medan, Sumatera Utara
MARYSA SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : 7HR
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Pewangi badan (kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim non-obat untuk scrub wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:08:54
540   EtiketDID2022088115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA LEGOK KM. 5, KEL. LEGOK, KEC. LEGOK, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15820

PT. CIPTA RETAIL PRAKARSA

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 :

: DNDERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DNDERS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos t-shirt; Kaus pakaian; Pakaian Pria; pakaian; pakaian kerja; pakaian santai; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:10:51
540   EtiketDID2022088116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA LEGOK KM. 5, KEL. LEGOK, KEC. LEGOK, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15820

PT. CIPTA RETAIL PRAKARSA

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 :

: NOT FROM MONDAY MARKET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : NOT FROM MONDAY MARKET = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos t-shirt; Kaus pakaian; pakaian; pakaian kerja; pakaian pria; pakaian santai; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:12:06
540   EtiketDID2022088117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA LEGOK KM. 5, KEL. LEGOK, KEC. LEGOK, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15820

PT. CIPTA RETAIL PRAKARSA
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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 :

: NFMM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : NFMM = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos t-shirt; Kaus pakaian; Pakaian Pria; Pakaian wanita; pakaian; pakaian kerja; pakaian santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:16:18
540   EtiketDID2022088118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KWADENGAN TIMUR 49 RT 001 RW 001 LEMAHPUTRO SIDOARJO, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61213

KUNTJORO ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOJO + Logo Sepatu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; alas kaki

militer; 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; sepatu; sepatu boot; sol untuk alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:18:14
540   EtiketDID2022088119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan  Semboja Blok F4 No 12 Rt 004 /015 , Kelurahan Cinere, Kecamatan  Cinere,
Kota Depok, Jawa Barat, 16514

Muhammad Amar Akbar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanah Surgawi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, ungu, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,

inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video
terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia
termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan
mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; aplikasi dekstop; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran;
aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan
pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak
aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer
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untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan
audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat
lunak untuk TV pintar (aplikasi); platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer terkait dengan
sistem pengaturan transportasi; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:33:43
540   EtiketDID2022088121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Taman Golf No. 0070 Liipo Karawaci, RT/RW. 007/008, Kel/Desa. Bencongan
Indah, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

TRISNO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIRMAN JAGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerobak dorong; KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA;

Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor,
skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Motor roda tiga; Sepeda listrik; Traktor penyebar pupuk; Traktor
sebagai alat angkut; Traktor termasuk traktor penarik; Trek untuk traktor; ban traktor; ban untuk kendaraan pertanian; ban
untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); drone dalam sifat hexacopters untuk pertanian untuk kesehatan
tanaman survei; gerobak dorong; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan listrik ringan;
kereta sepeda; klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; mesin kendaraan
bermotor; mesin kendaraan darat; mesin mobil; mesin untuk kendaraan darat; mobil listrik; motor listrik untuk kendaraan roda
dua; motor, listrik, untuk kendaraan darat; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda roda tiga; suku cadang trim interior
untuk mobil; tapak untuk kendaraan [tipe traktor]; tapak untuk kendaraan dan traktor; tapak untuk traktor; traktor; traktor
amphibi; traktor jalan; traktor mesin; traktor penanganan material yang dipandu otomatis [tanpa pengemudi]; traktor pertanian;
traktor tangan; traktor untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:35:55
540   EtiketDID2022088122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sopo Del Office Tower B Lt. 22, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10 No. 1-6,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT MITRA MAS SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLIMKEEP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Bedak padat untuk rias wajah; Deodorant stick; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;

Krim mata; Losion menghapus make-up; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker wajah (kosmetik);
Pembersih make-up; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan tata rias wajah; Tissue wangi basah; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab
tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk
make-up; bedak wajah longgar; cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; dandan; dandanan teater; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; handuk, kain dan
kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kain atau tisu diresapi
dengan pembersih kulit; kain make-up dari kapas; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas pemupur
diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; 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; kosmetik dan
make-up; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim anti-kerut untuk keperluan
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kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim perawatan rambut; krim sepatu dan boot; krim tabir surya;
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil
dan balsem untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak
dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
tubuh; maskara; masker pembersih untuk tubuh; parfum; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pemutih gigi (strip dan pasta);
pena korektor untuk riasan mata; penghapus riasan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; pensil make-up; penyegar
nafas; primer make-up; produk pelindung matahari (kosmetik); rias wajah; riasan mata; sampo-sampo, kondisioner-
kondisioner; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan tata rias; serum kecantikan; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:56:38
540   EtiketDID2022088123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusunawa Tambora I TWR A LT/06, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11330

 Lilis Rosmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: E-BATIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Orange dan Hitam
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; kebaya batik (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:57:35
540   EtiketDID2022088124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sopo Del Office Tower B Lt. 22, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10 No. 1-6,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT MITRA MAS SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLIMKEEP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Kertas
minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak
obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat kumur gigi; Obat tradisional stamina pria; Pencuci tangan mengandung obat;
Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan obat batuk; 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 tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan;
akar obat; bedak yang mengandung obat; douche obat; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; garam
mandi obat; jamur obat; kapsul untuk obat-obatan; kotak P3K, terisi; krim bibir obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan
kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; losion untuk
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion obat; lotion wajah obat; memperbaiki bahan untuk
keperluan gigi; minyak bayi mengandung obat; multi-purpose analgesik balm obat; obat anti gigitan nyamuk dan serangga
dalam bentuk cairan; obat antijamur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat pilek
atau obat selesma; obat salep bibir; obat tidur; obat traditional penggemuk badan; obat-obatan antibakteri; obat-obatan
farmasi; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina;
obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab wajah obat; perekat gigi;
perekat untuk gigi palsu; permen, obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; sabun obat
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untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sampo kering obat; sampo
mengandung obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi untuk keperluan gigi; sediaan
niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan pengobatan mual; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri;
semen gigi; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampoo ketombe obat; tablet hisap
obat; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:58:03
540   EtiketDID2022088125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Griya Warinoi Kav. 9, Jl. Warinoi Timur V, Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, 65123

Laksita Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: qéick - (dibacanya keik).
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Unsur warna dalam logo meliputi tulisan hitam dengan aksen orange pada tanda titik pada huruf i pada tulisan qéick kalau

menggunakan background terang.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar pizza; Baozi (roti isi); Campuran untuk roti; Kue; Kue Coklat; Kue Gulung; Kue Pia; Kue Strawberry; Kue

Susu; Kue daging; Kue eccles; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue mochi; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Panettone (roti manis); Pembungkus pastry (kue); Pizza (roti); Pizza beku; Pretzels (kue); Puding Natal; Puding dari
telur, susu dan gula; Puding kering; Roti Denmark; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kopi; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti pastry; Roti perancis; Roti
sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry
dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saus Pizza; Yorkshire (puding); adonan filo pastry; adonan pastry yang sudah digulung;
adonan pizza; baguettes [Roti Prancis]; barbari [roti datar]; bazlama (roti pipih turki); chapati [roti tidak beragi]; focaccia [roti];
kue almond; kue beras; kue bola; kue buah; kue bulan; kue cinnamon; kue coklat; kue custard; kue es; kue frosting; kue
gandum; kue jahe; kue keju; kue krim; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pastry; kue persik; kue prem; kue pretzel; kue sus; kue tar buah; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar telur; kue
tart; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; matzo [roti tak beragi];
pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk roti untuk makanan;
puding; puding beku; puding beras; puding penutup; puding pisang; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff
krim; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti
berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti buah; roti bun; roti bun krim; roti dan roti bun; roti gandum; roti
gandum hitam; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus yang diisi
dengan kacang merah; roti panggang; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti segar; roti sosis
gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; shortcrust pastry (kue); sourdough (roti)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 22:59:20
540   EtiketDID2022088126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RSB. BLOK I LT. I NO. 22, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
SAID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jamaalu Wajhi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNGU KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Pewangi badan
(kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
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krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2022 23:55:42
540   EtiketJID2022088127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MEKAR SUBUR NO.46, Kota Bandung, Jawa Barat, 40213
Syarif Riyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ECADIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ECADIN (Energy Academy Indonesia)
591 Uraian Warna : Warna biru memiliki makna terpercaya, modern, dan ilmu pengetahuan. Warna hujau memiliki makna kesegaran, alam, dan

kehidupan. Warna gradasi memiliki makna pergerakan dan perubahan.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa-jasa ilmu pengetahuan dan teknologikal dan penelitian yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:22:33
540   EtiketDID2022088253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Eco Polis Citra Raya Cluster Fresco Blok R7, Kel. Cikupa, Kec. Ciikupa,
Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

ARNOLD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Caseus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Alat Meteran; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat

dan mesin komunikasi radio; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk
digunakan sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan
[sehubungan dengan otomobil]; Alat pemutar dan perekam audio; Alat penghitung; Alat pengukur suhu dan kelembaban
ruangan; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Antena HDTV;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar
bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam
sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia
termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Audio crossover; BATERAI JAM TANGAN; Bahan untuk listrik
utama [kawat, kabel]; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai; Baterai dan sel baterai; Baterai laut; Baterai lithium polimer
(Li-Po); Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk drone; Baterai
untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk
peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk
sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda;
Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Bingkai kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata
hitam; Braket untuk proyektor; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; CD-ROM kosong untuk
merekam suara atau video; Cakram video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan
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gambar bergerak yang direkam; Disk audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan
hiburan; Dudukan braket untuk kamera; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headset amplifier dengan fitur audio link ke
smartphones; KISI KISI AKI (ACCU); Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel USB; Kabel USB untuk
ponsel; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok
elektronik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh
untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kacamata 3D; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif;
Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kotak, tali dan
rantai kacamata; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel
optic sekaligus pemisah kabel; PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel layar QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel
tampilan elektronik; Pelampung untuk kamera; Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat
tetap dan perangkat lunak; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya baterai  untuk telepon
genggam; Penguat suara; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; 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 pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone
pembatal gema; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel
yang terdiri dari pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat
keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar;
Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa
kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat elektronik untuk mendeteksi
sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak
jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; 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 program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; 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 komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat,
mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya;
Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengunduh,
mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik, gambar, file
audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video
dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses,
mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI; Perangkat lunak komputer untuk mengirim,
menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video;
Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau
membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak
komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan
kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak
telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video;
Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk
mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa
sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara
untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah
domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak pembatal
kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker
pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan
jaringan komunikasi global; Perangkat pendengar nirkabel; Perekam suara dan perekam video yang menampilkan hiburan dan
informasi dalam bidang bola basket; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi,
optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan,
deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pheriperal audio; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi
panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan
online jaringan sosial; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan
audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti
lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran
data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piringan

Halaman 783 dari 840



(disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Power
Meter digital; Program permainan video yang dapat diunduh; RADIO PANGGIL (HT); Rekaman video yang dapat diunduh,
rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada
Internet; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sekering untuk baterai kendraan;
Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); 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; Speaker audio pintar; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun
dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat
telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Switchgear; TESPEN; Telepon nirkabel;
Tempat penyimpanan baterai; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/
mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file
audio; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan presisi; Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk
pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi
[sehubungan dengan otomobil]; USB port pengisi baterai; Unit head (kepala) audio visual; Videotron; acidimeter untuk baterai;
adapter tanpa kabel untuk komputer; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; akselerator video; akumulator [baterai]; alat dan
instrumen radio; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan
penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; 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 multiplexing video; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat
pengacau radar; alat pengajaran audiovisual; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengisi baterai ponsel yang
dapat dibawa; alat pengkait kabel listrik; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur diameter kawat; alat
pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur
luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi;
alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam
jumlah yang terukur; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat penyangga kabel listrik; alat perekam video;
alat perluasan jaringan nirkabel; alat poin akses nirkabel (WAP); alat ukur radioaktivitas; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier daya; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor
optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa audio;
antena; antena frekuensi radio; antena microwave; antena mobil; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena
satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel;
aparat pengawasan video; aparatus dubbing audio; aparatus peralihan audio; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi
sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer
data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menelusuri  video dengan browser bawaan; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten
multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram,
rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; bagian dan aksesori untuk
kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung untuk
kacamata; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; baterai; baterai anoda;
baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai
isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik
untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai
penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium;
baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk
kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok
elektronik; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; benang pengenal untuk kabel listrik; bingkai kacamata; bingkai
kacamata berlensa; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari
logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata
hitam; bingkai-bingkai  kacamata matahari; box speaker; braket untuk kamera; buku audio; cakram audio; cakram audio
kompak; cakram padat audio-video; cakram permainan video; catu daya switching frekuensi tinggi; chip elektronik yang
memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; compact
disc [audio-video]; crack meter [alat ukur]; deck dubbing cakram audio dan video; detektor radar; digitizers video; dioda bolak
switch saat ini; diode alternating current switches [DIACs]; disk audio kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk
perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; driver
speaker; ducting untuk kabel listrik; dudukan kamera video; duplikator piringan cakram (audio dan video); engsel untuk bingkai
kacamata; equalizers [peralatan audio]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file audio yang dapat diunduh; file
video dan audio yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; film tipis transistor liquid crystal display panel [TFT-LCD];
film video; filter antena; filter frekuensi radio; filter untuk antena; filter untuk masker pernapasan; filter untuk menekan
gangguan radio; filter untuk pesawat televisi; frame untuk kacamata dan pince-nez; gambar bergerak yang dapat diunduh dan
pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-
on-demand; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi
soket listrik [koneksi listrik]; headphone dengan radio built-in; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset dan helm
virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone;
headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset virtual reality
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal
dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; jaket pelampung untuk hewan
peliharaan; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan untuk bingkai kacamata; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel
antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet;
kabel gitar; kabel harness; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel
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konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi
suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik;
kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi
data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data;
kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk
mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal
listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik
atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel, listrik; kabinet untuk speaker;
kacamata; kacamata anti-silau; kacamata bifocal; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu;
kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam
untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata matahari;
kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata opera; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari;
kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata
pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pengaman; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual;
kacamata resep; kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba;
kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata untuk
anak-anak; kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk
perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera pengintai video; kamera video; kamera video digital; kamera video
untuk penyiaran; kantong kacamata; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu memori untuk mesin video game; kartu
video; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset
audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset magnetik kosong untuk tape recorder;
kaset pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset video; kaset video
game; kaset video kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan
kartun; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata
dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; katrid permainan
video; katup termionik untuk radio; kemasan baterai; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel
elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; komponen audio; komponen dan periferal
untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk komputer;
komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk komputer; komputer
dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten
multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komutator (Alat Pengisi Accu);
konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konsol permainan video; kontrol jarak jauh untuk radio; konverter televisi
kabel; kotak baterai; kotak kacamata; kotak musik, perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD,
antena; kotak untuk baterai; kuil kacamata; kunci dikendalikan frekuensi radio; kurung pemasangan speaker; label dengan
chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; lanyard untuk memegang kacamata; layar display panel datar
electroluminescent; layar radiologi untuk keperluan industri; layar tampilan panel datar; layar video; lempeng baterai; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa bifocal untuk kacamata; lensa kacamata; lensa kacamata kosong; lensa kacamata
progresif; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pengganti untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk
kacamata hitam; lensa untuk kamera video; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lompat kabel mulai; loudspeakers;
manometer tekanan tinggi; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker
debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung pernapasan, selain
untuk pernapasan buatan; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu;
masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung
olahraga; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon
digunakan bebas genggam; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan video; meja pencampuran video;
membawa case untuk pager radio; menandai pelampung; menerima antena untuk siaran satelit; meter daya frekuensi radio;
meter panel digital; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; mikrofon tanpa
kabel; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; modem
kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modulator frekuensi radio; monitor audio bayi; monitor
tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; monitor video bayi; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer;
mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; pager radio; panel OLED; panel alarm; panel display; panel display dioda pemancar
cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel display signage digital; panel distribusi
daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm
kebakaran; panel kontrol untuk alarm keamanan; panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal
cair [LCD]; panel listrik; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik; panel pengontrol
distribusi optik pada tiang; panel pengontrol otomatis; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik;
panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode
“OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel tembaga untuk papan sirkuit; papan kabel dicetak multilayer; papan
sirkuit audio; papan sirkuit video; parabola; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pelampung;
pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pemancar dan penerima
radio; pemancar frekuensi radio; pemancar nirkabel; pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak
jauh; pemancar televisi kabel; pemasangan kacamata; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pemegang kacamata;
pemisah baterai; pemula melompat baterai; pemutar audio digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video;
pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar video
compact disc; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pencari arah radio; pencari kabel; penerima
audio; penerima audio dan video; penerima frekuensi radio; penerima nirkabel; penerima radar; penerima radar dengan
amplifier; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima televisi kabel; penerima video; pengendali
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengeras suara audio; pengeras suara dengan amplifier built-in; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; pengisi daya
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baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi
daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk
komputer tablet; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk
rokok elektronik; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya untuk baterai listrik; pengontrol
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; pengontrol
video di dinding; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; pengubah
gender [adaptor kabel]; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji baterai; pengukur tekanan angin; peralatan audio;
peralatan audio dan video untuk kendaraan; peralatan audio konferensi; peralatan audio visual; peralatan dan instrumen audio
dan visual listrik; peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen
untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau
pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting),
menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik;
peralatan elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio
satu saluran; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi
komunikasi; peralatan pemutaran video; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan pengajaran audio-visual;
peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan radar;
peralatan radio dan televisi; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan
reflektor radar; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan telematik, yaitu, perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon
seluler; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan transmisi video; peralatan video; peralatan video
konferensi; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video;
perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak komputer untuk
administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak
komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat
lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk
memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual
aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak
komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk
mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk penambangan data
blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game
arcade; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi
suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang
menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang diunduh dari
Internet; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam
bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi
waktu nyata; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses
melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak konferensi video dan
audio; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan video;
perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak
permainan video yang direkam; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk
streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital;
perangkat pengirim dan penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian
nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan
bermotor; perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan
pemrosesan sinyal audio; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status
sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan
pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; perekam audio; perekam audio digital; perekam kaset audio; perekam
kaset audio digital; perekam kaset video; perekam video; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR]; perekam video
untuk mobil; peripheral komputer nirkabel; perisai kacamata; perisai samping untuk kacamata; perlengkapan speaker;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja
dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; piringan cakram dan cakram audio pra-rekam yang
menampilkan musik; power amplifier profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power
distribution unit; power sequence; preamplifiers; printer video; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ;
program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan untuk terminal nirkabel
yang direkam; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk video dan permainan
komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program permainan untuk mesin
permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan video; program
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan
genggam dengan layar kristal cair; program video game interaktif; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi
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distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor video; proyektor video; radar patroli maritim; radio; radio
broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan
jam alarm; radio mobil; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio untuk kendaraan; radiometer; radiometer untuk
digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api;
radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai
kacamata; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; rekaman audio; rekaman audio dan
audiovisual, semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan
hiburan; rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio yang menampilkan musik; rekaman disk video yang direkam sebelumnya; rekaman
kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc,
pita dan kartu magnetik; rekaman suara dan video; rekaman video; rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset;
rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video
direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-
musik yang direkam sebelumnya; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan
musik; rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; relay untuk
stasiun radio dan televisi; repeater frekuensi radio; repeater untuk stasiun radio dan televisi; rompi anti peluru; rompi
keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing;
rompi taktis militer; router nirkabel; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sakelar
jaringan komputer; sambungan untuk kabel listrik   ; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau
perangkat jarak jauh; sarung tangan kabel; satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang
angkasa nasional; 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; sel dan baterai
listrik; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel listrik; senjata
radar untuk acara olahraga; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api;
sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk
perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu
untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; server video; set
radiotelegraphy; set telepon radio; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; sirkuit antarmuka untuk kamera video;
sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis; sistem konferensi video; sistem loudspeaker; sistem pencitraan video;
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam, membuat,
mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistem
speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; 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; soundbars; sounders gema; speaker; speaker audio nirkabel;
speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media
portabel; speakerphone; stand audio speaker; stand loudspeaker; stasiun cuaca nirkabel; stasiun dok dan adaptor untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse, dan keyboard; stoples baterai; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; switch ethernet; switch lift;
switchboard otomatis; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; tabel pesawat
[instrumen survei]; tabung hampa udara [radio]; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tali untuk kacamata hitam; tampilan
radar; tape recorder; telepon radio; telepon tanpa kabel; telepon video; televisi panel layar plasma [PDP]; tempat speaker
audio; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal baterai; terminal untuk telepon radio;
tiang-tiang untuk antena nirkabel; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; 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; topeng berenang; topeng pengelasan;
topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs [peripheral komputer]; transceiver
radio; tuner radio; tuner sinyal radio; unit loudspeaker; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit tampilan video; video
gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video musik yang direkam sebelumnya; video yang direkam sebelumnya;
videodisc; wirelless portable speaker===
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04/11/2022 10:24:33
540   EtiketD222022088254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pataran RT.001 RW.001 Banyuraden, Gamping, Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

Ayu Swastika Sayuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Citra D'Pandan
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; keripik buah; keripik sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:25:51
540   EtiketD222022088256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tegalsari RT 021  RW 08, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo, Kabupaten Kulon
Progo, DI Yogyakarta

Haris Darmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sari Kayu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; mebel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:28:12
540   EtiketJID2022088257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: temantumbuh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, orange, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi

komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
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pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; coaching [pendidikan dan pelatihan]; konsultasi pelatihan
bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan, pelatihan
dan hiburan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya
pelatihan; mengatur kursus pelatihan; mengatur seminar pelatihan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pelatihan karir dan kejuruan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:30:01
540   EtiketD222022088259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUMURMULING RT015/RW 007 Gulurejo Lendah Kulonprogo, Kabupaten Kulon
Progo, DI Yogyakarta

Riyatiya Rutiningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer Tin-Tin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:31:44
540   EtiketDID2022088260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 60 Dalvey Rd, Singapore 259510
IVAN CHIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Soffell Snow Mountain
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;

kosmetik; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim kosmetik untuk perawatan kulit; lotion tabir surya;
minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; sabun mandi; sabun
mandi*; sediaan pembersihan; sediaan pencucian dan pemutihan; tabir surya; wewangian dan wewangian; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:33:00
540   EtiketDID2022088261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliunpureflo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:33:17
540   EtiketJ222022088262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prembulan Pendukuhan  IV RT 015 RW 007 Pandowan, Galur, Kulon Progo,
Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta

Denik Puspitariana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer D-niexs
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih, Kuning, Hitam, Oranye, Pink, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai

yang menjual makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:35:40
540   EtiketDID2022088263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Central Square Blok B-1, Jl. A. Yani 41-43, Desa/Kel. Gedangan, Kec.
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254

PT TANCORP BANGUN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFORTE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ubin dinding Granit mengkilap; Ubin granit; Ubin homogen mengkilap; Ubin langit-langit, bukan dari logam; Ubin lantai;

Ubin lantai Granit mengkilap; Ubin tembus cahaya non-logam; Ubin, bukan dari logam; batu bata keramik untuk digunakan
dalam tungku tahan api; genteng keramik; genteng keramik mengkilap; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api;
lantai keramik; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lantai ubin, bukan dari logam; lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam;
mosaik kaca untuk digunakan dalam bangunan; mosaik untuk bangunan; mural ubin, bukan dari logam; ubin batu alam; ubin
dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari
plastik; ubin dinding gypsum; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin dinding tahan
api; ubin dinding tanah liat; ubin dinding tembikar; ubin dinding, bukan dari logam; ubin dinding, bukan dari logam, untuk
bangunan; ubin gypsum; ubin kaca untuk bangunan; ubin kaca, bukan untuk atap; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk
dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin
keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit dari stone wool; ubin langit-langit gipsum; ubin langit-langit keramik;
ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari plastik; ubin lantai keramik; ubin lantai
keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tahan api; ubin lantai tanah liat; ubin lantai tembikar; ubin lantai terra cotta;
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ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin paving; ubin paving, bukan dari
logam; ubin plastik; ubin porselen; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin tahan api; ubin taman bermain, bukan dari
logam; ubin tembikar; ubin untuk  jalanan; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:36:16
540   EtiketJ222022088264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kroco RT. 019 RW. 011 Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo, Kabupaten Kulon
Progo, DI Yogyakarta

SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Fania 89
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:38:23
540   EtiketDID2022088265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pandu No. 1 H Medan RT/RW:001/007, Kel/Desa: Aur, Kec: Medan Maimun, Kota
Medan, Prov. Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212

RITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIDDER TRADER GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Busa rambut; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk

penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan;
Losion pelindung sinar UV; Losion untuk wajah; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-
1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang
disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; balm cukur; bedak mandi; bedak tabur; 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 wangi untuk keperluan
kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; dasar bedak
untuk kulit; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien
kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; foundation cair; garam
mandi tanpa obat; gel cukur; gel kecantikan; gel 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 wajah tidak mengandung obat; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim
kecantikan; 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 pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit;
krim pemoles; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim pra-cukur; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk
rambut; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up menghapus
krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut;
maskara; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab
kulit; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi tanpa obat; paket kosmetik wajah; parfum; pasta gigi cair; pasta wangi
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untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah
tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil eyeliner; primer kuku [kosmetik]; primer
make-up; sabun almond; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair
untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun
mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wangi; sampo; sampo untuk rambut manusia; sediaan cukur; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan tata rias; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan
kulit kepala dan rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu mandi; susu
pelembab setelah bercukur; susu tubuh; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh
gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:39:53
540   EtiketD222022088266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Turusan Temanggal II RT.04 RW.02 Purwomartani Kalasan Sleman, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

Juariah Hadi Rahmania

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur BundArie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, ORANYE, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ayam panggang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:40:48
540   EtiketDID2022088267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Surya Jaya, Nagoya blok F5 No 1, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61254

Yohan Ary Prasetyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Banyan Frame
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:41:31
540   EtiketDID2022088268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 60 Dalvey Rd, Singapore 259510
IVAN CHIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Soffell Snow Mountain
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat nyamuk bayi; Obat pengusir  serangga; Pembasmi nyamuk; Perekat penangkap serangga; Sediaan anti serangga

untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; bahan-
bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; fungisida; gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat
nyamuk; herbisida; insektisida; jaringan diresapi dengan penolak serangga; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat
nyamuk; kertas perekat penangkap serangga; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; obat anti
gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat bakar anti nyamuk; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk
lilin; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; pembasmi serangga; pengatur pertumbuhan serangga;
pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; sediaan farmasi untuk
menghilangkan gigitan serangga; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menghancurkan serangga;
sediaan obat nyamuk; sediaan pembasmi serangga; sediaan pengusir serangga; sediaan untuk memukul mundur hewan,
burung, dan serangga; semprotan anti serangga; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan
pribadi; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tisu sekali pakai diresapi dengan
lotion penolak serangga untuk digunakan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:41:34
540   EtiketDID2022088269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Mansion Bougenville Fontana Lt.26H2, Jl. Trembesi Blok D, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

PT Seair Jaya Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XIHANCAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kamera CCTV; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:42:45
540   EtiketD222022088270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum TNI AD Gedong Kuning 919, RT. 32  Banguntapan, Banguntapan, Bantul,
Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

Bakhrodin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Demiemax
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tuna (ikan), kalengan; daging atau ikan kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:43:19
540   EtiketDID2022088271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun V.A GG. Saudara Pasar VIII, Desa manunggal, Kec: Labuhan Deli, , Kota
Medan, Sumatera Utara, 20241

Muhammad Efendi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wi-n
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Perawatan kecantikan
591 Uraian Warna : ungu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:43:19
540   EtiketJID2022088271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. WARU NO. 5, KAMPUNG BALI, TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10250

EDWIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASTAKA SUITES
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNSUR WARNA TULISAN HIJAU DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; jasa agen

perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa biro akomodasi; katering makanan dan minuman; layanan agen untuk
pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen
kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah pemondokan; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai es krim; Kedai kopi; Kedai teh; apartemen berlayanan;
hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan
untuk reservasi akomodasi hotel; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan
pemesanan kamar hotel secara online; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; memberikan ulasan on-line
tentang restoran dan hotel; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan fasilitas pameran di
hotel; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan furnitur untuk hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:43:59
540   EtiketDID2022088272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kapuk Raya No.3 Rt.003/005, Kapuk - Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HUSEIN THAMRIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker  pelindung mulut untuk keperluan medis; Masker LED untuk tujuan terapeutik; 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 pelindung hidung
untuk keperluan medis; Masker pelindung pernapasan  yang terbuat dari bahan non-anyaman untuk penggunaan bedah;
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; 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 untuk tujuan 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
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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; underpads;
underpads pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:44:48
540   EtiketD222022088273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Selo Dk Dagaran RT.05, Palbapang, Bantul, Bantul, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

Laili Atika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATU BENANG.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari

pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-
Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana,
jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata (Pakaian
Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian
Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan
di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak
termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-
anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian
dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda;
Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang
biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas
seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di
badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka;
Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur;
Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan
berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
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Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus
pakaian; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung
tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk
pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian
untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban
pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando
menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah
payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian
bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian];
celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana 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; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran
(outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian);
jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong
untuk pakaian; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala
membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian];
kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas
pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit
imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin
[pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian
atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin;
pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain
one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam;
pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung
untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki;
pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian
yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual
untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan
angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat;
pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan
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hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; rajutan
[pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian;
sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu untuk pakaian
santai; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift
[pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian
dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8-I, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112
Hansen Jap

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shamrock
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau; Putih; Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Cysteamine

untuk keperluan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Jelly
(vaselin) untuk keperluan medis; Kapas batangan untuk keperluan medis; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; Obat paten Cina; Obat pencuci darah; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Penutup kulit berperekat untuk
kegunaan medis; Ramuan obat tradisional Cina; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan obat batuk; Sediaan-
sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-
sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan untuk medis; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan
medis); Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tissue yang
diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; agen antileprotik; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen pengiriman obat; agen penstabil
kapiler untuk keperluan medis; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; aluminium
asetat untuk keperluan farmasi; analeptik; analgesik; anestesi; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan
non-bedah; anhidrotik; antasida; anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; antibiotik untuk ikan; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan;
antihipertensi; antikoagulan; antioksidan [suplemen makanan]; arang untuk keperluan farmasi; astringen untuk keperluan
medis; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis; bahan makanan hewani
untuk keperluan medis; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk
keperluan medis; balsem analgesik; bantalan jagung; bantalan menyusui; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk
keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bedak talek untuk keperluan medis; blocker saluran kalsium;
cachou untuk keperluan farmasi; calomel [fungisida]; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan
untuk keperluan medis; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
chinoline untuk keperluan medis; collodion untuk keperluan farmasi; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-
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mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; darah untuk keperluan medis; deodoran mobil; desinfektan; 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 medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen untuk keperluan medis; diastase untuk keperluan medis; digitalin; dipsticks untuk keperluan pengujian medis;
dressing untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekstrak herbal obat untuk
keperluan medis; elektrolit untuk keperluan medis; 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; eter selulosa untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk keperluan
medis; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja untuk keperluan medis;
garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; gel
dermatologis berbasis kortison; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gula diet untuk keperluan medis; gula untuk keperluan
medis; inhaler nikotin untuk keperluan medis; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jaringan biologis untuk implantasi;
kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kapas untuk keperluan medis; 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; 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 diagnostik medis; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kemoterapi;
kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk keperluan medis; kertas krep
untuk keperluan sanitasi; khloroform; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk
menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kolagen untuk keperluan medis; konduktor kimia
untuk elektrokardiograf; kontrasepsi kimia; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; kulit angostura untuk
keperluan medis; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; liner sekali pakai untuk popok bayi; lotion kalamin; lotion tangan
antibakteri; 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 yang diresapi ganja untuk tujuan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG
medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; 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 elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman pengganti
elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya nutrisi 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 mustard untuk keperluan medis; moleskin untuk digunakan
sebagai perban medis; moleskin untuk keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; nektar buah diabetes diadaptasi
untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; obat
antijamur; obat jagung; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur untuk keperluan medis; obat tetes pereda
batuk; obat tetes telinga; obat-obatan antibakteri; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan untuk
keperluan medis; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; patch nikotin untuk keperluan medis; pelumas seksual
pribadi berbasis lidah buaya; pembalut, kedokteran; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih
rongga mulut untuk keperluan medis; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida];
penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengganti darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengharum karpet; penghilang bau ruangan semprotan; penolak kucing; pensil
kaustik; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyeka untuk tujuan medis; perban telinga; permen karet bebas gula untuk
penggunaan medis; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen
untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen, obat; pestisida; pestisida untuk
keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk
keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi untuk baki sampah; pil antioksidan;
plasma darah; plester analgesik anti-inflamasi; plester tempel untuk keperluan medis; plester untuk keperluan medis dan
kedokteran hewan; pomades untuk keperluan medis; popok bayi sekali pakai; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali
pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai untuk inkontinensia; preparat alkaloid koka untuk
keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi; preparat kimia
untuk keperluan pengobatan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk sampingan dari
pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis;
reagen biologis untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya
untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik medis; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan;
reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang
terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis; reduksi kolesterol; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan
medis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun karbol; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik;
salep merkuri untuk keperluan medis; 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 antibakteri; sediaan antibiotik; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis;
sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan chemico-farmasi; sediaan diet berdasarkan
ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan douching untuk keperluan
medis; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan
eritromisin; sediaan estrogen; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan injeksi untuk keperluan medis;
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
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untuk mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan makanan diet diadaptasi
untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan penghilang bau untuk
karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan pengobatan kardiovaskular;
sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan phytotherapy untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi telur; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan medis; semen untuk kuku binatang;
semprotan anti serangga; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan hidung untuk keperluan medis;
semprotan pendingin untuk keperluan medis; serat untuk keperluan medis; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan
diet atau medis; sirup obat batuk; 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; suplemen diet kolostrum; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan
medis; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
granular, bukan untuk keperluan medis; supplemen makanan untuk keperluan medis; tablet antibiotik; tablet hisap yang
mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin efervesen; tampon untuk keperluan medis; teh pereduksi gula
darah untuk keperluan medis; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes minyak cod-liver; tisu sanitasi
sekali pakai; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis; unsur (agents) terapeutik
(medis); urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam
amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam
kombinasi===
===Masker  pelindung mulut untuk keperluan medis; Masker LED untuk tujuan terapeutik; 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 pelindung hidung
untuk keperluan medis; Masker pelindung pernapasan  yang terbuat dari bahan non-anyaman untuk penggunaan bedah;
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 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; 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 untuk tujuan 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 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

04/11/2022 10:45:57
540   EtiketD222022088275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARANGGUNUNG RT 05 RW 08 KRAMBILSAWIT SAPTOSARI GUNUNGKIDUL,
Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta

Maeta Fitriyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALOVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH

Halaman 799 dari 840



511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kering; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:47:56
540   EtiketDID2022088276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Trilliunpureflo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Cock untuk jalur pipa [keran]; Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Kakus (WC); Keran air minum; Keran
dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk pipa; Kipas angin; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Saluran air untuk kamar
mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aksesoris pengaturan untuk
aparat dan pipa air atau gas; aparat pemanas; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms;
aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk
mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas; buang pipa untuk
instalasi sanitasi; dudukan toilet; filter air; filter kran; fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air;
instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi
penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; kepala pancuran; keran *; keran air; keran air pancur; keran
saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di
dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin [AC]; kipas angin listrik;
kompor gas; kompor listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; lampu; lampu aksen untuk penggunaan
dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lemari es
listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; mesin pemanggang roti; oven listrik; pancuran air untuk mandi;
panel mandi; pegangan kran; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas untuk mandi; penanak nasi listrik;
pendingin udara; pengering pukulan; penyemprot kran; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan,
pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan
untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk
instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; roaster listrik; saringan air.; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan-saringan (filters) untuk
tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang
digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; shower genggam; sink; sumbat untuk bak cuci; tangki air bertekanan;
tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tank toilet; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; toilet; toilet portable; toilet,
portable; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan
mencuci tangan di ruang bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:49:29
540   EtiketJ222022088277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kaliwinong Kidul RT 010 RW 005 Srikayangan Sentolo Kulon Progo, Kabupaten
Kulon Progo, DI Yogyakarta

SURASIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Didot Cake & Catering
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, COKELAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43

Halaman 800 dari 840



510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:50:04
540   EtiketDID2022088278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 50-36, Noryangjin-ro 6-gil, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea
DOHBIO Co., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dohbio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Deodorant stick; Eksfoliator;

Garis Mata (Eye liner); Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang
diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Krim mata; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Produk perawatan kecantikan; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Serum
kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu untuk perawatan kulit; Vitamin C serum; Vitamin rambut; basis untuk
make-up; eksfoliasi pembersih pori; esens tubuh; esens wajah; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel untuk wajah;
kapas kecantikan; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik yang mengandung vitamin;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim malam; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion  untuk kulit; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh;
losion wajah; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan
kulit wajah (facial packs); minyak parfum; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; parfum; parfum dan cologne; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut
kulit tubuh; pelembab kulit; pemerah pipi; pemoles bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pensil eyeliner; pensil mata
kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan pembersihan
tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum wajah; shampo rambut; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:50:39
540   EtiketJID2022088279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung ASCOM Jl. Matraman Raya No.67 R.V, Palmeriam - Matraman, Jakarta
Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. SOLUSI PENJAMINAN AMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPO SOLUSI PENJAMINAN ONLINE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Biru, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen asuransi; Agen asuransi kapal; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk

asuransi dan produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Asuransi; Asuransi bangunan; Asuransi hipotek;
Asuransi isi rumah; Asuransi jaminan yang diperpanjang; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi komoditas;
Asuransi pencurian; Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya
medis mendadak; Asuransi peralatan komunikasi; Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor);
Asuransi perbankan; Asuransi rawat inap; Asuransi sistem anti-pencurian; Asuransi tunjangan kematian karena kecelakaan;
Asuransi untuk pemilik properti; Jasa administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan
perawatan jangka panjang; Jasa agen asuransi; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; 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

Halaman 801 dari 840



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 broker, informasi, dan konsultasi
asuransi; Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan
asuransi; Jasa informasi reasuransi; Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi
jarak dekat (NFC); Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa layanan simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam, jasa
pinjaman lunak.; Jasa manajemen asuransi; 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 penilaian di bidang klaim asuransi
kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa penjaminan asuransi kecelakaan; Jasa penjaminan emisi reasuransi;
Jasa pialang reasuransi; Jasa reasuransi; Jasa simpan pinjam secara online; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi jiwa;
Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan
transaksi elektronik; Konsultasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan,
penukaran uang; Konsultasi penjaminan asuransi; Konsultasi reasuransi; Koperasi simpan pinjam; Kredit (pembiayaan);
Layanan asuransi (khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan
permanen , dan asuransi kematian karena kecelakaan ); Layanan asuransi endowmen; Layanan asuransi rumah tangga;
Layanan asuransi unit; Layanan informasi yang berkaitan dengan asuransi; Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu
jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu debit; Layanan keagenen untuk mengatur asuransi perjalanan; Layanan keuangan,
perbankan dan kredit; Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah
asuransi yang berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan kredit; 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 kartu kredit mata uang kripto; Layanan pemrosesan transakti
kartu kredit dan kartu debit; Layanan penasehatan yang berkaitan dengan asuransi; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu
biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan perbankan
dan asuransi; Layanan perbankan online; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan;
Memberikan informasi asuransi; Memberikan informasi dalam hal asuransi; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan
keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi tentang asuransi; Menjamin layanan asuransi;
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 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; Nasehat asuransi; Penerbitan
kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran; Pengguna
skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu
pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Penilaian asuransi kebakaran; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan,
tanah dan bangunan pemukiman); Penilaian untuk tujuan asuransi; Penjaminan asuransi bisnis; Penjaminan asuransi kredit;
Penjaminan asuransi transit; Penyediaan asuransi hari libur; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi,
pinjaman, dan urusan moneter; Penyelesaian klaim reasuransi; Perantara karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca
lainnya, tunjangan atau kompensasi atas nama produsen pengganti kerugian.; Perantara kredit gas rumah kaca; Perkiraan
untuk tujuan asuransi; Pertanggungan asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; Pialang Pembayaran melalui
Seluler dan Internet; Pialang asuransi akun kredit; Pialang asuransi transit; Pialang saham; Proses klaim reasuransi; 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; Riset asuransi; administrasi
keuangan asuransi; administrasi keuangan asuransi grup; administrasi keuangan portofolio asuransi; administrasi keuangan
rencana asuransi; administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; agen asuransi dan broker; agen
asuransi dan layanan broker; agen untuk asuransi non-jiwa; 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; 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 perjanjian kredit; broker yang terkait dengan pemberian kredit; evaluasi kelayakan kredit
perusahaan dan individu pribadi; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan perorangan; evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat]; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; 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; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional;
jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi
rumah; jasa agen pembiayaan kredit pertanian; jasa agen pemulihan kredit; jasa aktuaria asuransi; 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;
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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 evaluasi keuangan untuk
keperluan asuransi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi,
perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa informasi sehubungan dengan
keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; jasa investasi asuransi variabel;
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 keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan,
investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk
asuransi jiwa variabel; 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 asuransi; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kredit
mikro; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa
manajemen risiko kredit elektronik; jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa
penasihat keuangan yang berkaitan dengan kredit; jasa pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan; 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 penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi
transportasi; jasa penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa penyelesaian klaim
reasuransi; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi transportasi; jasa pialang
modal ventura; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan obligasi; jasa simpan pinjam; jasa yang berkaitan dengan
asuransi; jasa yang berkaitan dengan surat kredit; jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; kartu kredit, kartu debit
dan layanan pemrosesan transaksi cek elektronik; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan kutipan premi asuransi;
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 keuangan dan
asuransi; konsultasi keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai
asuransi dan keuangan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan kredit; konsultasi kredit; konsultasi kredit
konsumen; konsultasi manajemen keuangan yang berkaitan dengan asuransi; konsultasi yang berkaitan dengan penjaminan
asuransi; layanan agen kredit; layanan anjak kartu kredit; 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 broker asuransi; layanan broker terkait dengan sewa-beli; 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 keuangan yaitu layanan kartu nilai tersimpan pemrosesan
pembayaran mata uang digital kepada pihak ketiga dan transaksi kartu kredit dan kartu debit elektronik  menyediakan
rekening nilai tersimpan on-line dalam
lingkungan  elektronik; 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 yang berkaitan
dengan asuransi dan reasuransi; 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 reasuransi; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan pelaporan kredit; layanan pelaporan kredit
bisnis; layanan pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan pembayaran tagihan
online; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi kartu
pra-bayar; layanan pengangkut asuransi; layanan penggantian penipuan di bidang pembelian kartu kredit; layanan penilaian
kredit keuangan; layanan penyelesaian asuransi jiwa; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan konsumen yang
disediakan oleh serikat kredit; 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, keuangan dan
asuransi; layanan peringkat kredit; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan asuransi; layanan pertanyaan kredit yang
berkaitan dengan keuangan;; layanan pialang; layanan pialang surat berharga diskon online; layanan pinjaman hipotek rumah
yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls]; layanan verifikasi kredit bisnis; 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
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pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian
barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan
informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan
voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan;
manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program
imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen kredit
ekspor; manajemen pengendalian kerugian asuransi; manajemen risiko asuransi; manajemen risiko kredit; memberikan
informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu; memberikan informasi online di bidang
asuransi; memberikan informasi reasuransi; memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan; memberikan
informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa; memberikan
informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi;
memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait pialang berjangka
indeks efek; memberikan informasi terkait pialang opsi sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pertanggungan asuransi jiwa; 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 saran di bidang asuransi properti dan kecelakaan; memproses pembayaran kartu kredit;
mengatur asuransi; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; menilai klaim asuransi; menyediakan asuransi perlindungan
pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; 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 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
layanan transaksi elektronik terkait dengan asuransi; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk penggunaan
kartu kredit sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; pembayaran dan layanan kredit; pemberian asuransi jaminan
peralatan; pembiayaan premi asuransi; pembiayaan sewa beli; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi dan data
pembayaran; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan
transaksi asuransi; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; penerbitan cek perjalanan
dan surat kredit; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; pengaturan penilaian klaim asuransi; pengumpulan
premi asuransi; penilaian asuransi; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan atas kredit perusahaan dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan
penyelesaian yang berkaitan dengan klaim asuransi; penilaian klaim asuransi; 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; 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; penyediaan informasi mengenai jasa
yang berkaitan dengan surat kredit; penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis; penyediaan pinjaman
oleh serikat kredit; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di
bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara kredit karbon;
perantara pembelian kredit; perantara penerbitan kartu kredit; perantara untuk asuransi dan kredit; perdagangan karbon
dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; perpanjangan kredit ritel; persiapan laporan
asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; persiapan laporan kredit; persiapan laporan peringkat kredit; pertanyaan
mengenai kredit; pialang asuransi kerugian dan pencurian; pialang asuransi mobil; pialang investasi; pialang investasi modal;
pialang kredit; pialang tanah dan bangunan pemukiman; pinjaman online; pinjaman sewa-beli; sewa-beli tanah; subrogasi
asuransi; transaksi kartu kredit elektronik; underwriting asuransi kecelakaan laut; underwriting asuransi kompensasi untuk
produk yang dibeli; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:52:34
540   EtiketDID2022088280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 60 Dalvey Rd, Singapore 259510
IVAN CHIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tambalin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Pasta gigi dan obat kumur; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;

Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan
untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Tambalan pemutih gigi; Tapal gigi; bilasan pemutih gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk
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gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; gel pasta gigi; gel untuk gigi; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; krim pemutih gigi; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lotion pembersih gigi; pasta gigi; pasta
gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembilas gigi;
pemutih gigi (strip dan pasta); pensil untuk keperluan memutihkan gigi; poles gigitiruan; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan pembersihan; sediaan pemutih
gigi; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan-
sediaan perawatan gigi; semir gigi; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
wewangian dan wewangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 10:52:40
540   EtiketDID2022088281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BASUKI RAHMAT GG. TEMPINIS V, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
PT. ANUGRAH  NARISTA CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALSEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; masker kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk keperluan kosmetik;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 18:40:51
540   EtiketDID2022088513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lamandau IV No.: 12, RT: 005, RW: 007 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12130

LANGLANG WILANGKORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Saringan

cerutu; Tempat untuk barang-barang keperluan perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; Wadah untuk
mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; asbak untuk perokok; cerutu; cerutu dan kotak rokok, bukan dari
logam mulia; cerutu dengan ujung yang dipotong; cerutu elektronik; cerutu-cerutu kecil; corong untuk tempat cerutu; kantong
cerutu; korek api cerutu; korek api cerutu listrik; korek api gas untuk perokok; kotak cerutu; kotak cerutu dari logam mulia;
kotak cerutu, bukan dari logam mulia; kotak rokok; lem cerutu; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk
perokok; pemegang cerutu; pemegang cerutu dari logam mulia; pemegang cerutu, bukan dari logam mulia; pemotong cerutu;
pipa vaporizer cerutu tanpa asap; rokok; rokok elektronik; sumbu disesuaikan untuk pemantik api cerutu; tabung cerutu;
tembakau rokok; ujung kuning amber untuk pemegang cerutu dan rokok===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 18:41:44
540   EtiketDID2022088514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Hijau 2 Blok E No.7, RT/RW. 004/010, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota.
Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15413

AQUISSA THAHARA HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: thahara + Logo
Merek Kata dan Lukisan

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; BAJU DARI

KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer;
Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju
Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi;
Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju
lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Barang-barang pakaian olahraga;
Busana Care Cine; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali
pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket anak-anak;
Jaket bulu atau wol; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Kancut; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos tanpa lengan; Kebaya; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii;
Kerah polo; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Meukasah (Baju); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-
anak; 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 jadi untuk pria-wanita dan anak-
anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim;
Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian untuk olahraga;
Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita
ukuran jumbo; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian,
yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi,
dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, 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; Penahan kaos kaki;
Pengikat kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Sandal Gunung; Sarung tangan bayi;
Sarung tenun tangan; Sepatu bot musim dingin; Setagen (Ikat Pinggang); Soder (Selendang Tari); Sweater; Syal untuk
menutup kepala; Topi kupluk; Toro (Baju Kurung); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; alas
kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal,
sandal bakiak khas Jepang dan sandal; atasan polo rajutan; babushkas [selendang kepala]; bagian atas sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berkerah; baju busana muslim; baju hamil; baju
hamil bersalin; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar yang dipakai diatas baju tidur;
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baju memancing; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian);
baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju yang
menutupi seluruh badan; baju zoot; beha dan miniset; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga pelembab kelembaban;
bra perekat; bra tanpa strap; celana bahan katun; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
bersalin; celana boxer; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita
yang digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana jas; celana jeans untuk anak; celana kamuflase; celana kapri;
celana kasual; celana kertas; celana khaki; celana kulit; celana palazzo; celana panjang; celana panjang militer; 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 atletik; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda;
celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek tinju; celana perawat; celana plastik; celana pof;
celana renang; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana
untuk tunggang kuda; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi; daster;
dickeys [bagian depan baju]; gamis; gaun jumper (baju hangat); gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hakama [rok
lipit untuk kimono formal]; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat
pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket
bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket denim; jaket empuk; jaket jas; 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 rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; 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; 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; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kaftan
batik (pakaian); kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak
bola; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang
menyerap keringat; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja
[pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan
atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja 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 jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga;
kemeja-jacs; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kuk baju; lacak jaket; lapisan
pakaian jadi; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset lengan kemeja; mantel rok; melampaui sepatu; melawan
celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; menjalankan jas; pakaian; pakaian basah untuk olahraga air
permukaan; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita
(teddies); pakaian formal untuk pria; pakaian jadi; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian latihan (olah raga); pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian olah raga; pakaian olah
raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian renang untuk pria; pakaian
renang untuk wanita; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, 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; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu
bot; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok rajut; rok tabung;
rompi; sandal; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kenyamanan khusus; sandal pelindung kaki; sandal selop; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan kulit; sarung tangan
sepeda; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik;
sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bola
voli; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; 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
olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk
wanita; sepatu bowling; sepatu dan sepatu bayi; sepatu datar; 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 kanvas; sepatu karet;
sepatu kayu; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu
olahraga; sepatu panjat; sepatu pemancing; sepatu polo; sepatu renda; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu tap; sepatu tenis;
sepatu trekking; sepatu yoga; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas;
setelan pakaian formal wanita; slip  pakaian dalam; sol sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan
sepatu bot; sundresses; syal bahu; syal renda; syal yang melingkar di leher; tali celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; tas
sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; tunik; valenki [sepatu boot yang terbuat
dari bahan wol felt]===

Halaman 807 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 18:46:45
540   EtiketDID2022088515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GEMBIRA NO. 25 K. RT.002/RW.007 KEL.SUNGAI BAMBU, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330

MUJI ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: F3  KENTANG MUSTOFA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik kentang; kentang goreng; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; kentang olahan;

keripik kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 18:54:15
540   EtiketDID2022088516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN.PAPANGGO I GG KELAPA NO.7B RT.011/RW .002 KEL.PAPANGGO, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340

CHOLIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOM ELIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seduhan dari rempah-rempah; bir pletok (minuman rempah-rempah); seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit,

temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:00:29
540   EtiketJID2022088517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 330 West 34th Street, New York, NY 10001
Foot Locker Retail, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LCKR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : LCKR = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
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.; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:12:09
540   EtiketDID2022088519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ZheJiang Sheng FengHua Shi xi Kou, Zheng Xu Xi Cun xiao Xi Ao 2 Zu 56 Hao,
Chinese

CHEN, JIANBO

Halaman 808 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
BAZT Law Office & Consultants  Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 7-
8, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAIRRIY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Masker Wajah; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; dasar bedak untuk

kulit; gel kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lipstik; parfum; pengkilap bibir; sediaan perawatan kulit; solusi
gerusan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:22:09
540   EtiketDID2022088520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perkici XVII Blok EB.5 No. 47 RT. 005/006, Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

WANDA ROSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Callia's Shawl + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, Putih, Abu-abu, dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; Kain Ikhram; Kain ihrom; Kain sarung; Kain sorban; Kain tekstil; Salempang (Selendang); bahan plastik

[pengganti kain]; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran,
serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; bahan tenunan elastis;
bahan untuk digunakan dalam membuat pakaian; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; handuk berkerudung;
handuk dari tekstil; handuk katun; handuk microfiber; hiasan [kain]; kain; kain pashmina; kain selendang; kain untuk pakaian;
label tekstil; saputangan tekstil; satin; syal [kain]; tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:23:00
540   EtiketJID2022088521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Urip Sumoharjo No.90, Kaliombo, Kediri
PT. TRIPLE S PUTRA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAMBOOBUDGET HOTEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; layanan hotel, motel dan resor;

layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan motel; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; mengatur
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi perumahan
sementara; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos;
menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan layanan hotel dan motel; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; reservasi dan pemesanan
akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi sementara akomodasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:23:55
540   EtiketDID2022088522

730 Nama Pemohon : ANGEL CO., LTD.

Halaman 809 dari 840



Alamat Pemohon : 23, Simin-daero 98beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
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 :

: greenmom
Merek Kata

566 Arti Bahasa : greenmom = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Sampo;

Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan pemeliharaan gigi; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga
[binatu]; batang kapas untuk keperluan kosmetik; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan
medis; kosmetik; krim kosmetik; krim pemutih kulit; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up bedak; masker kecantikan;
minyak untuk keperluan kosmetik; parfum; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk keperluan kebersihan
pribadi yang intim, tanpa obat; pemutih cucian; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang
warna] untuk keperluan rumah tangga; sabun batangan untuk toilet; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan;
sediaan tabir surya; sediaan tata rias; susu pembersih untuk keperluan toilet; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik===
===alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; bantalan menyusui; celana dalam untuk haid; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; kapas penyerap; makanan untuk bayi; memerah susu; pewangi udara; plester perekat; popok bayi; popok berenang
sekali pakai untuk bayi; popok celana bayi; popok untuk inkontinensia; sabun antibakteri; sediaan pemurnian udara; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; susu bubuk untuk bayi===
===Dot botol susu; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Wadah untuk memberi obat; botol susu; dot untuk
bayi; katup botol makan; picks telinga; pompa payudara; sabuk bersalin; sendok untuk obat administrasi; termometer untuk
tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:24:39
540   EtiketDID2022088523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kecapi IV Nomor 7A, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12620, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12620

Ferly Aninditya, Febie Yulianto

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 :

: YoiSambal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Oranye, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; sambal; sambal kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:26:14
540   EtiketJID2022088524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kecapi IV Nomor 7A, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12620, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12620

Ferly Aninditya, Febie Yulianto

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 :

: YoiSambal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Oranye, Putih

Halaman 810 dari 840



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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
delicatessens [restoran]; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:29:50
540   EtiketDID2022088525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perkici XVII Blok EB.5 No. 47 RT. 005/006, Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

WANDA ROSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Callia's Shawl + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, Putih, Abu-abu, dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Hijab; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian muslim; Pashmina; Peci; Pici

(Kopiah); Surban; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tutup kepala; alas kaki; atasan berkerudung; babushkas [selendang kepala]; bandana; cadar; dalaman jilbab;
gamis; jilbab; kantong untuk pakaian; kaus kaki; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kerudung; linen tubuh
[garmen]; manset; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian; pakaian
mode/fesyen; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung; selendang
[pakaian]; selop; sepatu; syal; syal dan jilbab; syal pashmina; topi; tunik; turban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:30:02
540   EtiketDID2022088526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ZheJiang Sheng FengHua Shi xi Kou, Zheng Xu Xi Cun xiao Xi Ao 2 Zu 56 Hao,
Chinese

CHEN, JIANBO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
BAZT Law Office & Consultants  Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 7-
8, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROHWXY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Masker Wajah; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; dasar bedak untuk

kulit; gel kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lipstik; parfum; pengkilap bibir; sediaan perawatan kulit; solusi
gerusan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:31:57
540   EtiketJID2022088527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Urip Sumoharjo No.90, Kaliombo, Kediri
PT. TRIPLE S PUTRA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAMBOOKINGDOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat

Halaman 811 dari 840



511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; layanan hotel, motel dan resor;

layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan motel; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; mengatur
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi perumahan
sementara; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos;
menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan layanan hotel dan motel; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; reservasi dan pemesanan
akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi sementara akomodasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:38:49
540   EtiketDID2022088528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Duri Selatan I No.69, RT 004/ RW 002, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan
Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

LUKITO RIYADI JAP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Verawati Lolo S.T.
Citra Garden I Blok I 4/9 RT.010 RW.016, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D’NANAZ 88 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hijau, oranye, coklat, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket Jeans; Jubah; Kaos t-shirt; Kaus pakaian; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Olahraga;

Pakaian Tidur; Pakaian renang; Pita penahan keringat saat berolahraga; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sepatu
olahraga atau santai; Sweater; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak
khas Jepang dan sandal; atasan baju tanpa lengan; baju hamil; baju hamil bersalin; bandana; blus; capris denim; celana;
celana panjang; celana pendek; celana yang menyerap keringat; dasi; gaun; jaket [pakaian]; jaket tahan angin; jas; jas hujan;
jeans biru; kaos; kaus kaki; kemeja; legging [celana panjang]; pakaian; pakaian dalam; pakaian kasual untuk  bersantai;
pakaian kerja; pakaian olah raga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian yang menyerap keringat; piyama; ponco;
rok; rompi; sarung; sarung tangan; sendal; sepatu olahraga; skort denim; syal; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats)
dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:39:41
540   EtiketDID2022088529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kerta Adi V/20, Surabaya
NJO HARRY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENIUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ban pinggang (pakaian); kaos kaki; sandal; sarung tangan; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:49:38
540   EtiketJID2022088530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Terusan Kopo No.424, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40226
PT. Jeji Swara Mulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Weplay
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kita bermain

Halaman 812 dari 840



591 Uraian Warna : Biru muda, biru tosca, merah, oranye, kuning, hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata

pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara
online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa toko retail secara online yang
berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan
digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan toko
ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan
barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Toko mainan anak-anak; layanan toko grosir
menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:52:05
540   EtiketDID2022088531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soekarno Hatta No.1, Malang
SOEGIARTO ANGGUN YUWONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DJANAK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubur; Bubur jagung; Kue; Kue Mangkok; Kue Pia; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue tradisional;

Lemper; Lumpia basah; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Pizza (roti); Risoles; Roti Mantau Kukus; Roti
bagelan; Roti kecil-kecil; Roti kering; Roti kue-kue semprit; Roti pastry; Roti sobek; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang
dikeringkan; Roti, sandwich, biskuit; Wafer (kue); adonan roti; bubur manis; camilan granola dengan campuran buah kering
dan kacang sebagai makanan ringan; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); es buah; hidangan penutup dari buah;
hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; kue basah; kue bolu; kue custard; kue keju; kue kering; kue krim; kue
mentega; kue nastar; kue pai; kue pastry; kue potong; kue sus; kue tart; kue, biskuit, kue kering; puding; puding pisang; puff
pastry (roti); remah roti; roti bakar; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti dan roti bun; roti goreng;
roti gulung; roti kukus; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:58:57
540   EtiketDID2022088532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEMANCINGAN 1/24 RT. 007/05, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630

ANDI AZHARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bintang Snack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, putih dan kuning

Halaman 813 dari 840



511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik tahu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 19:59:50
540   EtiketDID2022088533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG ALDEOZ LT. 6, JL. WARUNG JATI BARAT NO. 39 RT. 010 RW. 004,
KALIBATA, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12740

PT. SUMBER MINERAL INDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHANIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Air mineral dengan ozon; air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air minum

dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:01:58
540   EtiketDID2022088534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sejahtera No. 8, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

PT. PRISKILA PRIMA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HORACIO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Balsem kecantikan; Eyeliner; Pensil untuk bibir; Pewangi badan (kosmetik); Produk penataan rambut; Sabun

Mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan untuk mengkilatkan
dan menggosok kendaraan; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Vitamin rambut; bedak; cat
kuku; celak mata; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik dekoratif; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik bernutrisi; krim rambut; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem
untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
masker penataan rambut; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; minyak esensial; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak rambut; minyak-minyak sari kosmetika; parfum dan cologne; pengkilap rambut; pensil eyeliner;
pensil mata; pomade rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun cuci; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik wajah; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mencuci;
sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut,
mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan
setelah bercukur; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian dan wangi-wangian; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:06:50
540   EtiketDID2022088535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUSUN APRON 3E NO 203 RT 003/ RW 010 KEBON KOSONG, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630

CALVIN CHRISTIAWAN AGUNG

Halaman 814 dari 840



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: skin promise
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan warna hitam dan warna dasar putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Losion

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:10:15
540   EtiketDID2022088536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sejahtera No. 8, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

PT. PRISKILA PRIMA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMOLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Eyeliner; Pewangi badan (kosmetik); Produk penataan rambut; Sabun mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi

dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari
wangi-wangian; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Vitamin rambut; balsem bibir tanpa obat; bedak; cat kuku; celak mata;
concealer [kosmetik]; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik dan make-up; kosmetik dekoratif; krim dan
gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik bernutrisi; krim rambut; lipstik; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; maskara; masker penataan rambut; minyak esensial; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak rambut; parfum dan cologne; pengkilap rambut; pensil mata; pensil untuk bibir;
pomade rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin
(waxes) dan semprotan (sprays); sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik wajah; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut,
mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan
setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Halaman 815 dari 840



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:12:30
540   EtiketDID2022088537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sejahtera No. 8, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

PT. PRISKILA PRIMA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MECHANISM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Eyeliner; Pensil untuk bibir; Pewangi badan (kosmetik); Produk penataan rambut; Sabun mandi; Sediaan

kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan pemeliharaan gigi;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan perlengkapan
mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan untuk mengkilatkan dan
menggosok kendaraan; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Vitamin rambut; balsem bibir tanpa obat; bedak; cat
kuku; celak mata; concealer [kosmetik]; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; gel, semprotan, mousses dan
balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik bernutrisi; krim rambut; lipstik; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; maskara; masker penataan rambut; minyak
esensial; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak rambut; parfum dan cologne; pengkilap rambut; pensil
mata; pomade rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel,
lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun cuci; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik wajah; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; serum rambut; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:14:52
540   EtiketDID2022088538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sejahtera No. 8, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

PT. PRISKILA PRIMA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MISTRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Eyeliner; Pewangi badan (kosmetik); Produk penataan rambut; Sabun mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi

dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari
wangi-wangian; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Vitamin rambut; balsem bibir tanpa obat; bedak; cat kuku; celak mata; concealer
[kosmetik]; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan
rambut dan perawatan rambut; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dekoratif; krim dan
gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik bernutrisi; krim rambut; lipstik; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; maskara; masker penataan rambut; minyak esensial; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak rambut; parfum dan cologne; pengkilap rambut; pensil mata; pensil untuk bibir;
pomade rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin
(waxes) dan semprotan (sprays); sabun cuci; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik wajah; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; serum rambut; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion

Halaman 816 dari 840



rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:17:34
540   EtiketDID2022088539

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16680

Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Asnath Maria Fuah, M.S.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mega Egg
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telur; telur ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:20:31
540   EtiketJID2022088540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Wijaya Blok B.20/43,  RT/RW 002/015, Poris Plawad, Cipondoh, Tangerang ,
DKI Jakarta, 15142

David Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Monica Maria Loppies S.H.,
Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DURABLE
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 : ===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang

dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pemesanan online terkomputerisasi; Manajemen Usaha; Menyediakan pasar online;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; iklan dan layanan pemasaran interaktif; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa perdagangan
online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan iklan dan pemasaran
yang disediakan melalui media sosial; layanan pemesanan online; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler
lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan
penjual barang dan jasa; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan pasar online (marketplace) untuk
pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan
melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa;
promosi usaha; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi materi cetak untuk
tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:38:46
540   EtiketJID2022088542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Timor No.05 RT/RW 032/006 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa
Timur, 63117

Andro Rohmana Putra
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IVES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IVES merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih, Biru, Pink dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen acara; 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
persewaan ruang rapat/ pertemuan; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya];
Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan;
Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar; Mengorganisir dan mengadakan
pertemuan dan acara; Pengaturan acara hiburan; Penyediaan pelatihan secara online; Perencanaan acara dan layanan
manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; 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 pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan
dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan,
olahraga dan budaya; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video
online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan;
mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan kongres;
menyediakan seminar pelatihan online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak
untuk tujuan pendidikan; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:48:42
540   EtiketDID2022088543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Nyangkokot RT.03/08 Kel. Panumbangan Kec. Panumbangan, Kabupaten
Ciamis, Jawa Barat, 46263

Asep Hermawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HASRAT Roastery + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua, Hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi panggang; kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:52:12
540   EtiketJID2022088544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. West Vista Unit 38, 19, RT.009 RW.006, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750

WELLY FRANK WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPERMALL NUSANTARA & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SUPERMALL NUSANTARA Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna :  Jingga dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan online; Toko komputer dan aksesoris;

administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; perdagangan barang; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; toko online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:57:33
540   EtiketDID2022088545

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Diamond Hill DR-6/30 Citraland, Surabaya
TONY TANTRA HARDIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAIHATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, coklat, kuning, krem, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 20:58:22
540   EtiketJID2022088546

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembar Mas Utara I, Nomor 22, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40254

EVELYN KOSWARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHESA CANGGU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; hotel, motel, restoran,

bar dan layanan katering; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi
liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 21:01:00
540   EtiketDID2022088547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL AHMAD YANI RT 003 RW 002 DESA JUNTINYUAT, Kabupaten Indramayu, Jawa
Barat, 45282

TARUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Daun Mas
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam : #000000, kuning gold : #FFD700, merah : #FF0000 dan putih :#FFFFFF
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras untuk pakan ternak; Produk-produk benih pertanian; beras, belum diolah (gabah); biji-bijian [sereal]; biji-bijian untuk

konsumsi hewan; biji-bijian yang belum diolah; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 21:09:12
540   EtiketDID2022088548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MTS TIMUR NO.101, RT019/RW05, WIDARAPAYUNG WETAN, Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah

Y.K. HENDRI PRIBADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NATANI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk

organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah;
Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk];
aditif kimia untuk pupuk; asam laktat; bekatul [pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan
alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk];
garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos
[pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan (untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk
amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk
campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk
kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat;
pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk
serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat
ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk
untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman
budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman
rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sediaan
pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 21:13:02
540   EtiketJID2022088550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembar Mas Utara I, Nomor 22, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009,
Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, 40254

EVELYN KOSWARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHESA UBUD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; hotel, motel, restoran,

bar dan layanan katering; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi
liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 21:13:24
540   EtiketJID2022088551

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Telkom Landmark Tower Lt. 45, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52. Kuningan Barat -
Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710

PT. NUON DIGITAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 39, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan iklan, pemasaran
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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; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; jasa pemesanan dan penjualan barang secara
online; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; layanan
berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui
Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan ritel untuk permainan;
layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi,
yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; memasarkan barang dan jasa orang lain; penyediaan informasi produk dan
jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
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; proses administrasi pesanan
pembelian===
===jasa streaming video; jasa/layanan komunikasi telefoni (telephony); layanan panggilan yang diaktifkan suara; layanan
penyiaran video; layanan pesan suara; layanan transmisi suara; menyiarkan dan mengirimkan (streaming) permainan dari
permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel;
menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; pengiriman pesan elektronik;
pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer,
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita
interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui 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; telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan
komputer global dan lokal; transmisi gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi musik atau video atau gambar
atau dokumen atau data audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler internet===
===Menjual/mengurus sarana penginapan /akomodasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata
perjalanan, jasa reservasi atau informasi; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; layanan informasi wisata yang berkaitan
dengan perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu
tertentu secara online; memberikan informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan
informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; mengatur dan memesan
tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan; mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; pemesanan tiket untuk
perjalanan; penerbitan tiket untuk perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui perangkat dan
perangkat telekomunikasi seluler===
===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 pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan
tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa permainan virtual online yang
disediakan online dari jaringan komputer; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan
acara budaya; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online; Layanan reservasi untuk tiket konser,
tiket pertunjukan dan tiket teater; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Pengadaan tiket
dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Publikasi game komputer online; distribusi musik; distribusi rekaman video;
hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung;
hiburan dalam sifat turnamen olahraga; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan
rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; 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; layanan agen tiket hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik;
layanan hiburan online; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan penerbitan musik;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; mengatur acara hiburan;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk
pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet;
mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara
permainan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan
game; menyediakan permainan video online [layanan hiburan]; organisasi dan penyelenggaraan kompetisi e-sports;
pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; penerbitan musik secara multimedia;
pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan permainan (games), kontes dan kompetisi; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan
video; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyelenggaraan acara musik===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; 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; layanan penyediaan jasa aplikasi
(ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit,
mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan
penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia;
menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video,
musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, mengarsipkan, mengaktifkan transmisi,
dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data terkait; menyediakan platform online yang
menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; pengujian kontrol kualitas; 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 situs web interaktif
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan dan mengelola konten
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suara, data, video, dan media di bidang musik dan radio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 21:25:04
540   EtiketDID2022088552

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN JL. TIGA BERLIAN RT/RW. 003/018,
MEKARSARI, CIMANGGIS, KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat

BAYU DWI SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Diamondskiin
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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; Ramuan
herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen herbal organik dan non-
organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; agen antileprotik; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; analeptik;
analgesik; anestesi; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik
untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antihipertensi; antihistamin;
antikoagulan; antioksidan [suplemen makanan]; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan
medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; balsem
analgesik; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; digitalin; dipsticks untuk keperluan pengujian medis;
ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
tujuan pengobatan; gel anti-inflamasi; gula diet untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul
tambahan herbal pria; kerah antiparasit untuk hewan; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim herbal untuk
keperluan medis; kulit angostura untuk keperluan medis; lotion anti-terbang; lotion tangan antibakteri; 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; 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 obat
herbal; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak anti-horsefly; minyak dill untuk keperluan medis; obat antijamur; obat
dan salep herbal; obat herbal; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan
antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pelumas
seksual pribadi berbasis lidah buaya; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; penangkal racun;
pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida]; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; plester analgesik anti-inflamasi; sabun antibakteri; salep anti-
gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal
untuk hewan peliharaan; sediaan analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan
dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk
penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan diet
berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan farmasi
antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi;
sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; semen binatang; semprotan anti serangga; semprotan anti-inflamasi;
semprotan antibakteri; 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 dengan efek kosmetik; suplemen makanan di
alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; 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; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; tablet antibiotik; tablet hisap pelega tenggorokan
madu herbal; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri
dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 21:30:20
540   EtiketDID2022088553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun VII Rt.04 Marindal II Kec.Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara, 20361

Agus Prayitno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hygrow Green
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 21:30:23
540   EtiketJID2022088554

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Sukamantri Rt/Rw 003/003, Sukaraya, Kec. Karang Bahagia,, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, 17530

NUR ACHMAD FAUZI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHVEEN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNGU, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; 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 yang berhubungan dengan perawatan mulut/oral
care; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa pijat; Jasa rumah keperawatan geriatri; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik
medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China,
perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan perawatan lanjut usia [layanan medis dan
keperawatan]; Pelayanan keperawatan medis; Perawatan beristirahat [layanan medis dan keperawatan]; Perawatan
kecantikan; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; Rumah sakit Ibu dan Anak; Terapi bermain
yang dapat diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan media mainan; asuhan keperawatan; bantuan medis; bantuan
medis darurat; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; informasi medis; informasi, nasihat dan konsultasi yang
berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa klinik; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa nasihat farmasi; jasa pemberian nasehat gizi; jasa perawatan
kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa
salon kecantikan; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang
baik untuk raga dan rohani; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; jasa-
jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; keperawatan, medis; klinik khitan/sunat; konseling gizi;
konseling medis; konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan
melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet;
konsultasi kecantikan; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi
psikologis dan medis; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan produk
farmasi dan medis; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan chiropraktik untuk anak-anak; layanan dokter gigi;
layanan evaluasi medis untuk pasien yang menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas;
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 keperawatan anak; layanan keperawatan geriatri; 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, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang
dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang disediakan
melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan
tata rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan medis dan bedah; layanan medis dan perawatan kesehatan;
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layanan panggilan rumah medis; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan perawatan ekstensi rambut; 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 medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan
keperawatan; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk
manusia; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan
salon rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan spa sehari; layanan terapi bekam; layanan terapi kecantikan; layanan
waxing tubuh; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan
berat badan medis; memberikan informasi gizi tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan
informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan informasi online tentang
layanan medis; memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi;
memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon
kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan
saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain;
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 layanan program penurunan berat badan; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi
medis; pelayanan medis; pengujian medis; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan,
penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur;
penyewaan peralatan medis; perawatan Rambut; 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 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 medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan kecantikan; pijat amatsu; pijat kehamilan; pijat
refleksi; pijat shiatsu; pijat terapi; rehabilitasi fisik; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan
alkohol; rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat;
saran farmasi; terapi anak berkebutuhan khusus; terapi okupasi dan rehabilitasi; waxing obat menghilangkan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:06:48
540   EtiketDID2022088555

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Serenade Blok A NO.2, Jalan Gading Serpong Pakulonan Barat, Kelapa Dua ,
Kabupaten Tangerang, Banten

PT. KARUNIA ENERGI NAURA

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 :

: kenji + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online;

aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat
seluler; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif
promosi dan jasa promosi; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengorganisasian, pengoperasian
dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:13:08
540   EtiketJID2022088556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Serenade Blok A NO.2, Jalan Gading Serpong Pakulonan Barat, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten

PT. KARUNIA ENERGI NAURA

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 : kenji + Lukisan
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa penjualan eceran; Jasa perdagangan; Peragaan barang; administrasi komersial untuk lisensi barang dan

jasa bagi orang lain; administrasi program imbalan kesetiaan; demonstrasi barang; distribusi sampel; hubungan Masyarakat;
layanan perwakilan penjualan; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel menampilkan
berbagai macam barang konsumen; manajemen penjualan; pemasaran; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:22:23
540   EtiketJID2022088557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Serenade Blok A NO.2, Jalan Gading Serpong Pakulonan Barat, Kelapa Dua ,
Kabupaten Tangerang, Banten

PT. KARUNIA ENERGI NAURA

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 :

: kenji + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyediakan akses ke situs elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya;

menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang
berbagai topik; menyediakan forum online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran program
melalui internet; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; streaming video film dan
film independen melalui Internet; transmisi kartu ucapan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:33:08
540   EtiketJID2022088558

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Serenade Blok A NO.2, Jalan Gading Serpong Pakulonan Barat, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten

PT. KARUNIA ENERGI NAURA

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 :

: kenji + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Layanan desain Aplikasi Pemrograman Antarmuka; aplikasi

perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak yang menyediakan dompet digital; konsultasi desain; konsultasi jaminan kualitas; konsultasi teknis yang berkaitan
dengan pengembangan produk; pemrograman aplikasi multimedia; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat
diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:35:46
540   EtiketDID2022088560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai. 21, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. M.H Thamrin No. 2, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Bank Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FESyar (Festival Ekonomi Syariah)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Kuning, Hijau Muda, Hijau Tua, Biru Muda, dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 5, 8, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penanda buku; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan pengepak [bahan pengganjal,

bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster,
jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang
terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang
hiburan; Kartu hadiah; Kertas; Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat
tulis menulis; album foto; album memo; amplop; bahan ajar kertas; barang cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku
cerita; buku cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku
kegiatan; buku komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal;
dekorasi pesta dari kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan alat tulis; hiasan kertas dekoratif; kalender; kalender advent;
kantong belanja dari plastik; kantong makan siang daro kertas; kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang
dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan; kertas kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip
kertas; klip uang; koran; kotak cat; kotak hadiah dari kertas; kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; majalah-
majalah; map; menyoroti penanda; mistar / penggaris untuk menggambar; nama lencana [keperluan kantor]; novel; novel
grafis; pamflet; papan tulis kering (dry erase); patung-patung dari bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda
buku; penghapus pensil; pengikat lepas; pensil; pensil warna; perencana hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan
seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi
tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku; saputangan kertas; serbet kertas; seri buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker
bemper; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tempat paspor; undangan cetak; Buku agenda; Buku kecil
pelatihan; Buku kerja harian; Buku panduan referensi; Diktat (Buku); Hiasan dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil;
Kantong, tempat, foil dari kertas; Kartu nama; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi,
forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; Materi pelatihan selain peralatan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak;
Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; Materi pendidikan dalam bentuk tertulis; Modul (Buku); Paket alat tulis-
menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Panduan (Barang Cetakan); Pena tinta India;
Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Perangkat
menulis; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat
dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen bisnis; Publikasi
tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen
bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang
manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk
panduan di bidang manajemen bisnis; Publikasi untuk promosi; Publikasi yang berisi deskripsi program; Sertifikat; Spanduk
dari kertas; Stiker cetakan; Tabloid tercetak; Tanah liat untuk membuat model; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas;
alat tulis (kartu nama, kop surat); buklet; buletin; kartu pos; koran; majalah; pamflet; pembungkus plastik; poster gambar;
publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; souvenir untuk program acara; spanduk kertas; stiker; tiket; Tasbih;
Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat kartu identitas; Ukir-ukiran dari kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau
karton; agenda; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; alas meja tulis; alas minuman dari karton; alas
minuman dari kertas; alas piring dari kertas; alas [alat tulis] pena; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis
(kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat tulis, termasuk kertas,
amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat untuk
menulis; amplop botol dari kertas atau kardus; bahan ajar; bahan ajar cetak dan materi pengajaran, termasuk panduan, grafik,
manual; bahan ajar tercetak; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan
terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas
berbasis mineral; bahan mewarnai [instrumen gambar]; bahan pembungkus kertas; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam
bentuk buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan
promosi dan iklan; bahan-bahan menggambar; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan
pendidikan dan pengajaran; barang-barang dari karton; barang-barang yang terbuat dari kardus; binder; bolpen; brosur yang
dicetak; buku Anak-anak; buku agama; buku catatan; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak di bidang pengenalan
produk; buku dan buklet; buku harian meja; buku kegiatan; buku memo; buku mewarnai; buku pedoman [buku penuntun];
buku pencatat [alat tulis]; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku referensi; buku saku/buku kecil; buku tulis; buku
wirebound; case dan pemegang paspor; emblem dicetak; figur model [ornamen] terbuat dari karton; figur model [ornamen]
terbuat dari kertas; file dokumen [alat tulis]; folder alat tulis; folder dokumen dalam bentuk dompet; folder paspor terbuat dari
kulit; grafik yang dicetak; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); hiasan meja
[alas] terbuat dari kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hiasan meja
[ornamen] terbuat dari kardus; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; instrumen menggambar; isi ulang penghapus pensil;
isi ulang untuk pulpen; kalender dicetak; kalender meja; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan;
kantong dari plastik untuk kemasan; kantong dokumen untuk penggunaan alat tulis; kantong kertas untuk kemasan; kantong
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kertas untuk pembungkus; kantong untuk alat tulis; kardus pembawa makanan dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas
mulberry [senkasi]; karton kardus; kartu nama; kartu untuk alas minuman; kartu-kartu; kartu-kartu terbuat dari kertas; kasus
paspor dari kulit; katalog; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau
karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; keperluan kantor [kecuali perabot]; keperluan kantor, kecuali furnitur;
kertas catatan; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan,
kalendar; kotak alat tulis; kotak hadiah dari kardus; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah
kertas; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-
buat; kotak kemasan kertas; kotak pena; kotak pena dan pensil; kotak pensil; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari
berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon,
pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada
pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak untuk dokumen; lembar informasi yang dicetak; materi pengajaran,
pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; materi promosi tercetak; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor);
mistar / penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; mobil model skala [ornamen] dari bubur kertas;
mobil model skala [ornamen] dari kardus; mobil model skala [ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
model [ornamen] terbuat dari kardus; model [ornamen] terbuat dari kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari bubur
kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model lilin, bukan untuk keperluan gigi; model skala [ornamen] dari
bubur kertas; model skala [ornamen] dari kardus; model skala [ornamen] kertas; model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan;
mural dalam sifat karya seni litograf; mural dalam sifat lukisan; mural dalam sifat poster; mural dalam sifat tempelan
[decalcomanias]; mural di sifat gambar; mural di sifat lukisan [gambar]; mural di sifat stiker; notebook dengan spiral; ornamen
[patung] terbuat dari kardus; ornamen [patung] yang terbuat dari papier mâché; ornamen yang terbuat dari bubur kertas;
packing [bantalan, isian] bahan kertas; pamflet; pamflet tercetak; panduan cetak; patung-patung dari bubur kertas;
pembungkus botol kertas atau kardus; pemegang paspor dari kulit; pemodelan tanah liat untuk anak-anak; pena; pena
[keperluan kantor]; pena berwarna; pena gambar; pena jel; pena marker; pena teknik; pena tinta gel; pena untuk menulis;
penajam pensil; penajam pensil non-listrik; penajam pensil, listrik atau non-listrik; penajam pensil, mekanik; penanda buku dari
kulit; pengemasan wadah kardus; penggaris; penghapus; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; pensil; pensil cat air;
pensil dengan penghapus; pensil gambar; pensil koreksi; pensil koreksi untuk mengetik; pensil mekanik; pensil warna; penutup
notebook; penutup paspor dari kulit; perekat untuk alat tulis menulis; perlengkapan sekolah [alat tulis]; plakat kertas atau
karton; poster gambar; program acara cinderamata; program cinderamata; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin,
koran; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; pulpen;
pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; rak stempel dokumen; rautan pensil; selebaran; selebaran informasi; sertifikat
cetak; set pensil warna; souvenir untuk program acara; spanduk; spidol kering (dry erase); stapler [keperluan kantor]; stapler
untuk kertas; staples untuk kantor; stiker bemper; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; tanda-tanda kertas dicetak
menampilkan nomor meja untuk digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-tanda kertas yang dicetak menampilkan nama
untuk digunakan untuk acara khusus; tas belanja dari plastik; tas hadiah dari kertas; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas
pesta yang terbuat dari kertas; tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk kertas yang digunakan memasak dengan microwave;
tatakan gelas terbuat dari kertas; tempat alat tulis di meja; tempat paspor; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat
pensil; tempat pensil dari kulit; tokoh model [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; tutup pensil; wadah dari kertas untuk
kemasan; wadah makanan; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau
karton, untuk es===
===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk kesehatan; Minuman berbahan dasar rempah -
rempah (jamu); jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu tradisional; ramuan jamu===
===Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Peralatan
makan; alat makan daur ulang; garpu; garpu daur ulang; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel;
garpu meja sterling silver; garpu plastik; garpu salad; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting dapur; gunting kuku; isau dapur
untuk mengiris ikan; kue garpu; pisau buah; pisau dapur; pisau daur ulang; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja
stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi;
pisau plastik; sendok *; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok; sendok
kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok meja; sendok meja sterling silver; sendok plastik; sendok teh; steak pisau===
===flashdisk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:38:35
540   EtiketJID2022088561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Serenade Blok A NO.2, Jalan Gading Serpong Pakulonan Barat, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten

PT. KARUNIA ENERGI NAURA

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 :

: kenji + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pijat Bali; Pijat ala Thailand; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan

paramedis; jasa pemijatan; jasa terapi; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan terapi; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pijatan; pemicu titik pijat; pijat aromaterapi; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat olahraga; pijat
prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat terapi; pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; terapi fisik===
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===Pijat Bali; Pijat ala Thailand; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan
paramedis; jasa pemijatan; jasa terapi; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan terapi; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pijatan; pemicu titik pijat; pijat aromaterapi; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat olahraga; pijat
prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat terapi; pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; terapi fisik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:39:30
540   EtiketDID2022088562

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TIRTOSARI NO - 17D, Kota Medan, Sumatera Utara
PT. OEMJI GRAND FORTUNE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VORME dan 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 : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; lulur; lulur kosmetik; masker kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:45:10
540   EtiketDID2022088563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: M-Town Residence, Jl. Gading Serpong Boulevard Blok M5 No.3, Pakulonan Barat,
Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

Fernando Wijaya Hendry, Sherly

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO + Make Scents
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Cairan Esensi; Cologne bayi; Deodorant stick; Esens rambut; Esensi

untuk keperluan kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun mandi, deodoran; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Tissue wangi basah; Tisu deodoran;
Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; air linen beraroma; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aromatik
[minyak esensial]; bahan parfum dan perasa/aroma; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; batu keramik beraroma;
bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; colognes, parfum dan kosmetik; 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 kaki; 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; eau de toilette; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi
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halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; garam mandi beraroma; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; ionone [wewangian]; kayu wangi; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat
dan sediaan perlengkapan mandi; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tubuh beraroma; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wangi [sediaan toilet]; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker
rambut dan kulit kepala; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker wajah; memijat minyak dan lotion; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak aromaterapi; minyak aromatik untuk mandi; minyak 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 keperluan
industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk
penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak
kosmetik; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan
medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai;
minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk sediaan
pembersihan; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam
bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab bibir; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab
[kosmetik]; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun beraroma; sabun deodoran; sabun wangi; sachet wangi; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan
fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; semprotan
dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan
deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan
kosmetik; wewangian alami; 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

04/11/2022 22:46:42
540   EtiketDID2022088564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GUBENG KERTAJAYA VD NO. 7 , Kota Surabaya, Jawa Timur
PT ORION CENDEKIA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Orion Jewelry
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,

manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Kawat dari logam mulia
(perhiasan); Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung kerah; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); cincin
(perhiasan); gading [untuk perhiasan]; kalung [perhiasan]; kalung batik; kalung choker; kalung dari logam mulia; kalung emas;
kalung perak; kalung, bukan dari logam mulia; kotak untuk perhiasan; liontin (perhiasan); peniti hias bros (perhiasan); penutup
untuk kalung; perhiasan dari batu ambar; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); tempat
perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 22:50:37
540   EtiketJID2022088565

730 Nama Pemohon : PT. PASIFIK AGRO SENTOSA
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Alamat Pemohon : GEDUNG REVENUE TOWER LT. 18 JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53 KEL.
SENAYAN KEC. KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12190

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASTIMART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, ORANGE, UNGU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Distributor alat pertanian; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel

online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko
ritel; 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 ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel,
farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko yang
menyediakan kebutuhan sehari-hari; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik
rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko handphone dan asesoris; Toko
perabotan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa ritel yang berhubungan
dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal;
layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan
makanan dan minuman; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; minimarket;
pengecer toko serba ada; supplier; toko retail handphone; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 23:05:02
540   EtiketDID2022088567

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai. 21, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. M.H Thamrin No. 2, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Bank Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FESyar (Festival Ekonomi Syariah)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Kuning, Hijau Muda, Hijau Tua, Biru Muda, dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 26, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan

manajemen bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Konsultasi bisnis, informasi atau
penyelidikan; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan jaringan kerja dan
pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan
organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan nasehat dan konsultasi yang
berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan
akuntansi; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Mempromosikan penjualan atau
mempromosikan bisnis untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan bisnis; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks
pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk
wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis;
Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi
untuk keperluan bisnis; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan
informasi bisnis terkait dengan reseller; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bisnis dan manajemen; informasi bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; jaringan bisnis; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa informasi bisnis; jasa
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konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa untuk membantu membangun jaringan
kontak bisnis; jasa-jasa strategi perniagaan; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan
manajemen bisnis; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online;
kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi informasi bisnis; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis mengenai
kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi manajemen bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi bisnis; 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 strategis; layanan
konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; manajemen bisnis;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen informasi bisnis; melakukan pameran dagang; membantu
dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di
bidang promosi bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan
saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan
pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan bisnis
pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
mengadakan acara bisnis; mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di
bidang manajemen bisnis; mengatur pameran dagang; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; perencanaan pertemuan bisnis; saran dan
bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran untuk bisnis; studi bisnis dan
pemasaran===
===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===
===Pin; bros [aksesoris pakaian]; bros, selain perhiasan; gesper ikat pinggang, bukan dari logam mulia, untuk pakaian; pin
topi, selain perhiasan; pin, selain perhiasan===
===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik buah-buahan;
Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik
singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kentang; bawang goreng; bawang, diawetkan; bawang, diolah; keripik; keripik apel; keripik bayam;
keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar;
keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe;
keripik ubi; keripik udang; keripik usus; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula kacang; Gula sirup;
Gula-gula kacang; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; 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; Kopi, teh,
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kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan
batang berenergi berbahan dasar kopi; 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; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Olahan yang terbuat dari gula; Penyedap rasa dan aroma
kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi
dilapisi gula; biji kopi panggang; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; gula; gula
almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula cair; gula jawa; gula karamel; gula kayu
manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula
kurma; gula maple; gula mentah; gula merah; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula tebu; gula tebu pasir; gula vanila; gula,
madu, sirup; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling;
kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa
kopi; minuman berbahan dasar kopi; 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 campuran susu; 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;; minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; penyedap kopi; perasa kopi; permen rasa kopi.; potongan gula kristal [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 23:06:23
540   EtiketDID2022088568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BERDIKARI NO. 17B RT/RW 001/001 KEL. SUKABUMI UTARA KEC. KEBON
JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

NIA PERMATA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THEWALKER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH DAN HITAM
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; kebaya batik (pakaian); 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

04/11/2022 23:08:23
540   EtiketDID2022088569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RSB BLOK I LT I NO 22, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
YULI PARNAWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ulika
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
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lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; penggosok (scrub) wajah
tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum
kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 23:35:20
540   EtiketDID2022088570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BOYOLALI, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57331
DANANG UDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY NUTRITION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MY NUTRITION MEMPUNYAI ARTI NUTRISI KU
591 Uraian Warna : HOLOGRAM EMAS, SEGITIGA, KUNING, HITAM,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Fermentasi susu dan laktosa susu; Hasil produksi susu; Konsentrat

dan isolat protein kedelai; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan
pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan ringan berbahan dasar
protein whey dan kedelai; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman susu terutama
terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu
mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Protein kedelai; Protein untuk konsumsi manusia;
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 kacang kedelai; Susu protein; bubuk berbahan dasar susu yang
diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; hasil produksi susu soya; minuman berbahan dasar
susu; 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, yaitu susu evaporasi;
minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao;
minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai
komponen utama; produk nutrisi olahraga berbasis susu; 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; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu dengan
penambahan vitamin; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu skim;
whey bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 23:35:43
540   EtiketDID2022088571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Putih Raya SC 20, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT. Lakoe Global Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PONEY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol susu dengan sendok integral; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi;

Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu
(ASI); Klip pengaman untuk dot bayi; PERLAK BAYI; Pembersih lidah; Penghangat tubuh bayi; Penjepit untuk dot bayi; Perlak
untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI);
SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Wadah Penyimpan Air
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Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); alat monitor ngompol; botol bayi; botol penyimpanan ASI; botol
susu; cover untuk botol susu; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; empeng gigi; gelang untuk digigit bayi yang sedang
pertumbuhan gigi; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; ice pack untuk kompress; kantong penyimpanan asi;
kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; katup botol makan; kompress payudara; korset perut; monitor denyut jantung;
monitor jantung janin; pemijat karet untuk bayi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi;
pendengaran perangkat perlindungan; penghancur pil; penjepit untuk botol bayi; penyerap asi; perisai payudara; pil distributor
dan organizer kotak untuk tujuan medis; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
puting susu / pentil untuk botol bayi; sabuk bersalin; sabuk hernia perut; sabuk perut; sarung tangan gigi bayi; termometer
untuk anak-anak; underpads; underpads pakai===
===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan
edukasi; Balon mainan; Bank mainan; Barang-barang permainan busa baru; Bola mainan; Bola salju mainan; Bola ukuran apa
saja; Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka dari bahan vinil;
Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka maskot; Boneka natal; Boneka tokoh aksi;
Catur Cina [permainan]; Egrang; Gangsing; Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Gundu;
Jari-jari dan tangan-tangan busa; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kendaraan model untuk anak-anak; Kereta luncur
salju (mainan); Koleksi boneka; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kue kering Natal [bonbon]; Lilin mainan; Lilin pemodelan
mainan; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan action figure dengan kepala besar; Mainan air (selain alat bantu renang);
Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari logam; Mainan dijual dalam bentuk
perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan ketangkasan; Mainan malam (clay
for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter; Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk
dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Mainan
yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; 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; Menashi-daruma [boneka bodhidharma tanpa murid]; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh
[mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Model die-cast; Ondel-Ondel (Boneka); Patung mainan yang dapat dikoleksi;
patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai
mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan,
bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan
yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang
digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan
bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan
berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Peralatan skating; Perangkat
dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil
mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat model mainan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran
interaktif, teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran taktil,  permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil (alat permainan);
Permainan elektronik; Permainan yang dimainkan di permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan
kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan;
mainan patung; set perangkat mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta
dari kertas, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Permainan, mainan dan alat-alatnya; 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); Permainan-permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan
olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Perosotan air; Pi atas; Rumah
mainan; Senar untuk memancing; Sepatu roda; Sepatu roda mainan; Set Mainan; Sirip untuk berenang; Stoking Natal;
Struktur gedung mainan; Tenda mainan; Tongkat pemukul permainan kriket; Tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan
sebagai barang baru; Topeng halloween; Topeng mainan dan kostum; adonan mainan; aksesoris untuk bangunan mainan;
aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta
mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan rekreasi; alat bantu renang; alat
bantu renang tiup untuk anak-anak; alat genggam untuk permainan elektronik; alat mainan; alat musik mainan; alat pemukul
untuk anak-anak; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam untuk anak-
anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat utuk bermain pasir; angka model skala
[mainan]; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman bermain; bahan model pesawat terbang; baju besi mainan;
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bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; bangunan
mainan; bangunan model skala [mainan]; bangunan playset; bantal Cihui yang baru; bar monyet; bata bangunan mainan;
beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; bebek karet; bendera sudut untuk bidang bermain; berenang
mengapung untuk penggunaan rekreasi; bermain menyusun karpet puzzle; bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan];
bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; binatang mainan; blok (mainan); blok bangunan [mainan];
blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; bola; bola
karet; bola kriket; bola mainan; bola pantai tiup; bola permainan; bola polo air ; bola tangan; bola untuk anak-anak; bola untuk
permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola
golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka
bayi; boneka bean bag; boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka
bobblehead; boneka jari; boneka kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut; boneka mainan; boneka mainan
berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka mewah; boneka porselen;
boneka tangan; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka ventriloquists; boneka yang diisi; boneka yang terkait
dengan Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang terkait dengan Festival Girls Jepang dan
aksesorisnya; botol susu boneka; buah-buahan Mainan; bumper kolam renang; burung mainan; busa mengapung untuk
berenang; cendera mata mainan dari kertas; cincin berenang; cincin renang; cincin untuk senam; cindera mata berupa mainan
kecil; confetti meja; dam [permainan]; drone [mainan]; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah boneka; game
elektronik genggam; game tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan];
garasi mainan; garasi mainan pit stop; gasing (mainan); gaun boneka; gelang slap (mainan); gelembung sabun [mainan];
gemerincing untuk bayi; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gitar mainan; gym bayi; hanafuda [kartu remi
Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak
jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka; ikan mainan; jaket
renang; jalur balap untuk kolam renang; jam mainan; jam tangan mainan; jaring mainan kupu-kupu; jaring renang; jungkat-
jungkit; kacamata mainan prisma; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan
yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kartu permainan; kartu trivia [permainan]; kastil mainan; kasur atau
bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kendali jarak jauh untuk kendaraan model skala operasi; kendaraan
balap model skala; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan
mainan elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu);
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
mainan yang dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala
yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain
kartu dalam permainan poker; kereta bayi mainan; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta
luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kerucut
slalom (mainan); kincir mainan; kit model skala [mainan]; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung udara;
kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kolam tiup untuk penggunaan
rekreasi; komputer mainan (tidak bekerja); konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan
layar eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk
kendaraan; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak musik mainan; kotak
pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak surat mainan; kotak susun; kru pit
model skala; kuda kayu (artikel olahraga); kuku mainan; landasan pacu plastik (mainan); lubang mainan berhenti; mainan;
mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi elektronik; mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis;
mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk
anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel elektronik dan permainan pembelajaran untuk anak-
anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan anjing; mainan balok bantal; mainan
baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh
dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola untuk meringankan stres; mainan
boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan bunga; mainan dan game komputer
interaktif; mainan dan game output video; mainan dan masker wajah hal yang baru; mainan dari logam; mainan dempul;
mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan elektronik yang digenggam (otomatis)
(selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan
[mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan
glider; mainan glockenspiels; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan jarum jam yang terbuat dari logam;
mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan
karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat; mainan kolam renang dan
tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak musik; mainan kotak pasir;
mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan lunak; mainan lunak berupa
burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan mandi tiup; mainan mekanik;
mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong rumput; mainan mewah
dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan
musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan peluit; mainan pendidikan;
mainan pendidikan untuk bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi;
mainan permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar
mandi; mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas;
mainan ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap; mainan skuter; mainan struktur
gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan
balok-balok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk anak-anak;
mainan untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan
untuk infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang
dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang
dikendalikan radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan
yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan
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air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai,
bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; mainkan terowongan;
mainkan uang; makanan mainan; mandi bola arena bermain; meja permainan; memainkan perangkat pengocok kartu;
memblokir boneka; membuat sketsa mainan; mendorong mainan; mengapung tiup untuk berenang; meninju mainan; mesin
bingo elektronik [mesin game]; mesin dan permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin game
edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game pinball (mainan); mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan
perangkat yang menerima taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin latihan elips; mesin pengocok
kartu permainan; mesin uap model mainan; mikroskop mainan; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan
dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil mainan
mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model
skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model mainan; model skala; model skala vegetasi [mainan]; model-model
plastik mainan; model-model untuk digunakan pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang;
monoskis; motor mainan menggunakan aki (accu); mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; ornament musiman
(mainan); otopet mainan; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk boneka tradisional Jepang; palet
(permainan); panah mainan; pancing mainan; panggung untuk tujuan rekreasi; papan berenang; papan berenang untuk
penggunaan rekreasi; papan seluncuran taman bermain; party popper [pesta hal baru]; pasak slalom (mainan); patung lembut
mainan mewah; patung mainan; patung mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang dapat dikoleksi; patung-
patung mainan plastik; pedang mainan; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung tulang kering (peralatan olahraga);
pemain rekaman mainan; pembalap model skala; pembatas balok (mainan); pembuat mainan nois; pemukul bola untuk
permainan; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali gerak untuk game komputer dan
video; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; pengendali untuk konsol
game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil mainan; pengontrol
untuk pesawat mainan; perabot untuk rumah boneka; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan;
peralatan bermain di luar ruangan; peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan game disesuaikan untuk
digunakan dengan penerima televisi; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik
mainan; peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer selain yang dioperasikan dengan
koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; perangkat model keterampilan mainan figur; perangkat
permainan catur; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan
arcade; permainan bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan dalam ruangan;
permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan elektronik genggam
untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang digenggam; permainan gelang;
permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer genggam; permainan memori;
permainan paddle ball; permainan pengajaran elektronik; permainan peran; permainan perang menggunakan model-model
tentara; permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam
ruangan; permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk diruang tamu (parlour);
permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi;
permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar atau monitor independen; perosotan
(mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat model skala; pesawat terbang mainan; pesawat terbang mainan
yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring terbang (mainan);
piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere, cakram
terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pistol air; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup
mainan; pita kertas [pesta hal baru]; playhouses luar ruangan; playsets untuk boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs
[mainan]; pompa untuk menggelembungkan balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan; ponsel
untuk anak-anak; pushchairs mainan; puzzle; rattles [mainan]; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
roda kemudi mainan; roda omni [robot mainan]; roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rumah bermain anak-anak;
rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sabuk renang; sarung pistol mainan; sarung tangan renang; sayap
air; sendok garpu mainan; senjata mainan; senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi; sepatu
boneka; sepatu roda; sepatu roda untuk anak-anak; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda mainan; sepeda
mainan elektrik; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan;
sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set alat mainan; set ayunan; set konstruksi mainan; set mainan balap; simpai (mainan);
simpai untuk anak-anak; sirip buatan untuk berenang; sirip untuk menyelam; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan];
stasiun layanan mainan; struktur model skala [mainan]; susun blok; tanduk mainan; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik
mobil mainan; tas bop tiup; teater boneka [mainan]; telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tempat tidur
boneka; terompet mainan; tikar latihan [artikel golf]; tikar untuk bermain; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan dibentuk;
tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat mainan; tongkat pemukul golf untuk anak-
anak; tongkat sihir mainan; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng kostum; topeng mainan; topeng teater; topi perkusi
[mainan]; topi pesta kertas; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan; trampolin; trek
balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; troli pengangkut untuk papan selancar angin; trolley
Mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan
kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari
kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tutup kepala boneka;
unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit permainan genggam elektronik; wadah untuk peralatan memancing;
walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi;
wind sock dekoratif (mainan); yo-yo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2022 23:43:39
540   EtiketDID2022088572

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perm. Giwangan Asri II Blok E-1, Rukun Tetangga 042, Rukun Warga 013, Desa
Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

MUHAMMAD FARRAS BARI’ZAIN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===sistem tumbuh hidroponik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 18:56:56
540   EtiketDID2022088691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RABAK RT002/RW001, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53371
AFIFAH YULIA SAPUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: zaya food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kentang goreng; makanan ringan berbahan dasar kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 19:33:24
540   EtiketJID2022088693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Padaluyu RT 06 RW 02 PUSPAHIANG, KEC.PUSPAHIANG KAB.
TASIKKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,
46471

Nina Karlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZD PROJECT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ZD PROJECT = ZD Proyek, find  you're out fit, Find your're style =Temukan Pakaimu dan temukan
gayamu

591 Uraian Warna : Tulisan  huruf berwana hitam dengan latar belakang putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===jahit; jasa menjahit; layanan menjahit kustom; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjahitan; memberikan

informasi yang berkaitan dengan penjahitan khusus; menjahit (pembuatan khusus); menjahit dan menjahit; penjahitan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 19:35:38
540   EtiketDID2022088694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARANGKLESEM RT 013 RW 006, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53361
RATIH PURWASIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR CINTRONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, putih, hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 19:38:52
540   EtiketJID2022088695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln.  Kemang Pratama Raya Blok P no 2, RT 001 RW 021, Kel. Bojong  Rawalumbu,
Kec.Rawalumbu, Kota Bekasi, JAWA BARAT , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17116

PT. KEMANG BISTRO NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIANMI MI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TIANMI MI artinya sweet / manis.
591 Uraian Warna : Oranye, hijau muda, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa

restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi
sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Mengatur dan
memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa kafe; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan
dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi
mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 20:16:01
540   EtiketDID2022088697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Kejayaan Dalam Gang L IV No.7, Rt.6/Rw.4, Krukut Belakang, Tamansari,,
Jakarta Barat, 11140

CIN JUN KIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yanto Kharisno S.H.
Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi  17148

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JCNOSH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dalam; alas kaki; baju kaos [pakaian]; celana dalam; celana panjang; celana pendek; dasi (pakaian); ikat

pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos kaki; korset; pakaian; sandal; sepatu; stoking; syal; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 20:19:50
540   EtiketDID2022088698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Kejayaan Dalam Gang L IV No.7, Rt.6/Rw.4, Krukut Belakang, Tamansari,,
Jakarta Barat, 11140

CIN JUN KIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yanto Kharisno S.H.
Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi  17148

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: JECCIFIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dalam; alas kaki; baju kaos [pakaian]; celana dalam; celana panjang; celana pendek; dasi (pakaian); ikat

pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos kaki; korset; pakaian; sandal; sepatu; stoking; syal; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 20:38:08
540   EtiketDID2022088701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KUTAWIS RT004/RW001 BUKATEJA, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53382
KHALIMATUN SA'DIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SRULOS (Serundeng laos)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, hijau, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Serundeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 20:39:07
540   EtiketDID2022088702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Borobudur Utara No. 38, Kota Malang, Jawa Timur
ANDI SUGIARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3D ALDRIDGE
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, silver, hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 15
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suku cadang dan perlengkapan untuk alat musik; alat musik, bagian dan aksesori mereka; tali gitar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 21:01:03
540   EtiketDID2022088704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl kampung Kalibata No. 23, Rt 01/07, Kelurahan. Srengseng Sawah, Kecamatan.
Jagakarsa , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640

Jufri Hartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIN SA'UN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Orange, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2022 22:53:23
540   EtiketDID2022088715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gili Terawangan No. 3 Taman Karang Baru,
Kota Mataram.
, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Lintang Anggraini Kusuma Dewi

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 :

: MARTABAK BIGBOSS REBORN By Harry
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Cream, Hitam, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu siap saji; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan;

Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Mie; Nasi; Pasta; cokelat;
coklat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; garam; gula; gula,
madu, tetes (treacle); gula-gula; kopi; kopi buatan; kue kering; madu; ragi; ragi, baking powder; rempah-rempah; roti*; tapioka;
tapioka dan sagu; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung tapioka===

Halaman 840 dari 840
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